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A TE 

IMAGE-ed
A MI 

IMAGE-ünk
Az IMAGE Skincare olyan 
tapasztalatokra építő 
klinikai bőrápolási vállalat, 
mely professzionális 
bőrápolási termékeket 
és hatékony bőrápolási 
megoldásokat 
nyújt. A szépségipar 
leginnovatívabb márkája, 
az IMAGE Skincare 
folyamatosan biztosítja a 
legújabb öregedésgátló, 
egyensúlyt biztosító, 
hidratáló és ragyogást hozó 
technológiákat, hogy valóra 
váltsa küldetését, hogy a 
világ "később öregedjen" -  
Age Later®.

TARTALOMJEGYZÉK
04 A SZERKESZTŐ ÜZENETE

Az IMAGE Skincare ügyvezető igazgatója 

és alapítója, Janna Ronert elmeséli, miként 

jelenti az innováció a cég alapjait.

06 KEDVENC TERMÉKEK 
Orvos vs. kozmetikus Nézd meg, mely 

termékeket javasolja Dr. Marc Ronert és 

Janna Ronert ebben a szezonban.

08 08 KOREAI BŐRÁPOLÁS 10 
LÉPÉSBEN 
Merítkezz meg a fiatalság szökőkútjában. 

A népszerű 10 lépéses ápolás csak IMAGE 

Skincare termékekkel.

14 BEMUTATJUK A 2018. ÉV ÚJ 
TERMÉKEIT!
Idén megelőzzük a versenytársakat az 

intenzív hidratáló termékek terén, két, 

legnépszerűbb termékcsaládunkkal is. Íme, 

egy kis betekintés a legújabb bőrápolási 

termékeinkbe, melyek segítenek a bőr 

megjelenésének fiatalításában.

20 A PROFESSZIONÁLIS BŐRÁPOLÁS
A szakember mindig tudja, mi a legjobb a bőrnek. 

Íme az útmutató, ha kozmetikusoddal leülsz a 

bőrápolásról beszélgetni.

28 JOGTALAN ÉRTÉKESÍTÉS
Tudd meg, miért nem jó bőrödnek, ha jogtalan 
értékesítőtől szerzed be a termékeket (bár a 
pénztárcádat kíméli)

34 YANA™ DAILY COLLAGEN SHOTS
A kollagén a kötőszövet legnagyobb 

mennyiségben található strukturális proteinje, a 

bőr 75%-át alkotja. Olvasd el, miként segíti fiatalos 

ragyogásodat a YANA™ kollagénital.

38 CARE FOR SKIN ALAPÍTVÁNY
Az IMAGE Skincare számára különösen fontos az 

adományozás Nézd meg, hogyan sikerült Dr. Marc 

Ronertnek változást elérni az Első Éves Care for Skin 

Alapítványi gálaesten.

30
TELJES 
ARCFESZESÍTÉS
Tudd meg, melyik az 
az 5 termék, melyeket 
a kozmetikusok 
a vendégeiknek 
javasolnak.
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A SZERKESZTŐ

üzenete
JANNA RONERT
Vezető szerkesztő, az IMAGE Skincare 
alapítója és ügyvezetője

 

CEO and Founder
of IMAGE Skincare

2. Janna Ronert és Dr. Marc A. Ronert M.D Ph.D., az IMAGE Skincare Tudományos 
Tanácsadó Testületének elnöke, orvosigazgató

1. Janna Ronert, az IMAGE Skincare alapítója és ügyvezetője

Drága IMAGE család!

Az IMAGE Skincare cégnél már a határainkat 
döngetjük! Idén áttörtük a 60. határt. Hú, 
hihetetlen nagy megtiszteltetés megélni azt, hogy 
a houstoni kis apartmanomból elindulva mára 
már a világ 60 országában ott vagyunk. A kitartó 
innováció a márkánk gerincét képezi, és 2018-ban 
visszatértünk eredeti és még mindig 
legnépszerűbb termékcsaládainkhoz - a Vital C és 
az Ageless termékekhez -, hogy fellelljük a azokat 
a következő professzionális bőrápolási titkokat, 
melyek segítenek később öregedni. 2018 évi új 
termékeink évekre előre megvilágítják utunkat, és 
átalakítják a kabinkezeléseket és a szolgáltatást, 
melyet nap mint nap kínálunk vendégeinknek. 
Újévi filozófiám a következő: legyen a fókuszban 
az alvás, a víz, a vitaminok és a fillerek - ez 
tulajdonképpen a legerősebb bőrápolási 
innovációink receptje is egyben.

Továbbra is szakembereink a legfontosabbak 
számunkra, akik minden nap a bőr szépségéért 
harcolnak, akik által azok lehetünk, akik vagyunk. 
Nem tudom kifejezni, milyen hálás vagyok ennek 
a különleges közösségnek, aki az indulás óta 
töretlenül hisz az IMAGE Skincare márkában. 
Nyakunkon a 2018-as Launch Party szezon, alig 
várom, hogy útjára bocsássam új harcos 
termékeinket és megosszátok velem 
tapasztalataitokat. A bőröd a legerősebb 
fegyvered. Az időd még nem járt le! Sőt, most kell 
ragyognod!

Sok sikert az eddigi legjobb Launch Party 
szezonhoz!

1.

2.

www.imageskincare.hu
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AGELESS
total facial cleanser
Ez a napi használatra 
készült, univerzális 
bőrlemosó tökéletes 
módja annak, hogy 
megkezd a bőr 
hámlasztásos kezelését. 
A 3-az-1-ben formula 
eltávolítja a sminket, 
egyensúlyba hozza a bőr 
pH-t, kíméletesen 
hámlasztja a felszíni 
sejteket, és sima, 
rugalmas bőrt hoz 
felszínre. Minden IMAGE 
Skincare peeling kezelés 
előtt használjuk, hogy a 
bőrt előkészítjük a 
kezelésre.

the MAX™
stem cell serum
Fedezd fel az átalakító bőrfiatalító hatást egyetlen erős 
szérum formájában. Forradalmi többrétegű technológia 
bocsátja ki a nutripeptideket, a növényi őssejtek exkluzív 
elegyét, melyek mélyen a bőrbe jutva az öregedés hatásai 
ellen harcolnak és stimulálják az új kollagén képződését. 
A bőr feszesebb lesz, láthatóan javul a kisebb ráncok, a 
mélyebb redők, nagyobb ráncok és a fénykárosodás 
állapota.

AGELESS
total anti-aging serum
Ez a koncentrált, korrigáló és védő szérum növényi eredetű 
őssejtekben, fitonutriensekben és C-vitaminban gazdag, harcol az 
öregedés látható jelei ellen, és közben segíti a bőrt a jövőbeni 
károk elhárításában. A bőr jövőbeni védelme érdekében: 
Szabadalmazott őssejttechnológia védi és táplálja a bőrt. A bőr 
még mai átalakításához: Alfa-hidroxisavak átfogó elegye szabadít 
meg a fáradt bőrtől, a finom ráncoktól és alakítja ki a láthatóan 
ragyogóbb, egyenletesen bőrtónust.

ILUMA
intense brightening créme
Ez a krém exkluzív fehérítő komplexet alkalmaz az egyenetlen 
bőr egyensúlyának és ragyogásának visszaadásához. Segít 
halványítani az öregségi foltokat és a hiperpigmentációt, hogy 
a bőr egyenletesebb és ragyogóbb lehessen. A Vectorize 
Technology™ időben elnyújtottan bocsátja ki az erős fehérítő 
összetevőket, akár 48 órán keresztül, hogy intenzív, hosszan 
tartó fehérítő hatást fejthessen ki.

"

"

AZ ŐSZI ÉS TÉLI IDŐSZAK A LEGKIVÁLÓBB ARRA, 
HOGY A BŐRT EDZÉSBE FOGJUK ÉS A KÖVETKEZŐ 
SZINTRE EMELJÜK. A PEELINGEK ÉS A HÁMLASZTÓ 
HATÁSÚ TERMÉKEK, MINT PL. AZ AGELESS CSALÁD, 

PONT EZT A HATÁST ÉRIK EL. .

DR. MARC RONERT M.D. PH.D
elnök, Tudományos Tanácsadó 

Testület
IMAGE SKINCARE

AGELESS
total eye lift créme
Ez a luxus formula a fáradtság és az 
öregedés jeleit kezeli az érzékeny 
szemkörnyéken, azonnal és hosszú távon 
is. Növényi őssejteket, C-vitamint és a 
ráncok ellen harcoló peptideket 
együttesen alkalmazza arra, hogy 
kíméletesen csökkentse a finom ráncok, a 
laza bőr és a duzzanatok megjelenítését.

Marc &
Janna
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VITAL C
hydrating facial cleanser
Ez a krémes lemosó 
emulgeálja a sminket és 
gyengéden távolítja el a 
szennyeződést, közben 
pedig a bőrt eszenciális 
antioxidánsokkal és 
vitaminokkal táplálja. A bőrt 
nagy mennyiségű 
antioxidáns C-vitaminnal 
tölti fel, mely tisztítás közben 
gondoskodik a ragyogásról.

"

"

EZ AZ IDŐSZAK A BŐR HIDRATÁLÁSÁRÓL 
SZÓL. MIVEL ROZÁCEÁM VAN, ÓVATOSNAK 
KELL LENNEM AZ ÉVSZAKVÁLTÁSOKNÁL. 

EZÉRT IS HOZTAM LÉTRE AZ ELSŐ 
TERMÉKCSALÁDOT, A VITAL C-T.

ILUMA
intense brightening serum
Gyorsan felszívódó szérum, mely egyszerre 
kezeli az elszíneződéseket és a kipirosodást, 
nyugtatja és ragyogóvá teszi az irritált, 
napkárosodott és érzékeny bőrt. Növényi 
fehérítők és C-vitamin együttese hozza elő a 
tiszta, egyenletes bőrképet. Ideális azok 
számára, akik hidrokinon-mentes terméket 
keresnek.

AGELESS
total pure hyaluronic
Az ebben a felszíni feltöltő 
anyagban található 
hialuronsav magas 
koncentrációja azonnal tölti a 
bőrt, simítja a kisebb 
ráncokat, és rögtön, 
észrevehetően hidratálja a 
dehidratált, irritált vagy 
peelingezésen átesett bőrt.

VITAL C
hydrating hand
and body lotion
Tapasztald meg a Vital C 
arctermékeinek erejét 
ebben a hidratáló 
testápolóban, melyet 
kifejezetten a test bőrének 
ápolására fejlesztettünk. A 
C-vitamin négy erős 
formulájával ez a luxus 
hidratáló olyan 
öregedésgátlókat biztosít a 
testnek, melyeket 
jellemzően az arc számára 
tartanak fenn a gyártók. 
Nem csak hidratál, hanem 
az öregedés testen 
mutatkozó jeleit is kezeli.

ORMEDIC
Care For Skin sheer pink lip 
enhancement complex
Az ebben a felszíni feltöltő 
anyagban található 
hialuronsav magas 
koncentrációja azonnal tölti a 
bőrt, simítja a kisebb ráncokat, 
és rögtön, észrevehetően 
hidratálja a dehidratált, irritált 
vagy peelingezésen átesett 
bőrt.

JANNA RONERT
az IMAGE Skincare alapítója és 
vezetője
képesített kozmetikus

Marc &
Janna

választása
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KOREAI 
BŐRÁPOLÁS 
10 LÉPÉSBEN
A NÉPSZERŰ 10 LÉPÉSES 
ÁPOLÁS CSAK IMAGE 
SKINCARE TERMÉKEKKEL

koreiakról tudjuk, hogy hibátlan a bőrük. Nem 
csak a genetikájuk révén, hanem azért, mert 

régi hagyomány szerint intenzíven odafigyelnek a 
bőrre. A koreai mindennapos 10 lépéses bőrápolási 
rutin egyre nagyobb sikerrel hódít az Egyesült 
Államokban is. A 10 lépés soknak tűnhet, ám a lenti 
útmutatónkkal bárki megmerülhet Korea fiatalság-
forrásában, ambien az ottaniak évszázadok óta 
"fürdőznek".

A
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1. LÉPÉS:
OLAJOS LEMOSÓ 6. lépés:

SZÉRUM

7. lépés:
LAPMASZKOK

4. lépés:
TONIK

5. LÉPÉS:
ESZENCIA

2. LÉPÉS:
VIZES/HABOS LEMOSÁS

3. lépés:
HÁMLASZTÁS

 ILUMA intense lightening cleanser
Ne ijedj meg a nevétől. Az olajalapú lemosók 
minden bőrtípusnak kiválóak. Az olaj segít a 

szennyezőanyagok hatékonyabb bontásában és a 
napközben a pórusokban épült smink 

eltávolításában.
Ha extrémen erős a szem sminked, használj 
gyengéd szem smink eltávolítót, mint pl. az I 

BEAUTY flawless rejuvenating eye pad korongot. Ez 
a kettős hatású korong kíméletesen megszabadítja 
a szemkörnyéket a sminktől és közben fiatalítja is a 

fáradt vagy idősödő szemkörnyéket.

VITAL C hydrating anti-aging serum
Még az eszenciánál is erősebb: a szérum 
kisebb molekulákból áll, melyek így még 

mélyebbre jutnak, és specifikus 
bőrproblémákat korrigálnak.

Alternatívák
ORMEDIC balancing antioxidant serum

CLEAR CELL restoring serum
the MAX™ stem cell serum 

I MASK biomolecular anti-aging
radiance mask 

A lapmaszkok valódi hatóanyag infúzióként 
hidratáló, ragyogást biztosító összetevőket 

juttatnak a bőrbe az azonnali friss összképért. 
A hidrogél technológia a bőrbe zárja a 

nedvességet és a hatóanyagokat, 
gondoskodva az optimális öregedésgátló és 

hidratáló hatásról.
Alternatívák

 IMASK biomolecular hydrating
recovery mask

Lapozz a következő oldalra, a 10 lépéses 
koreai bőrápolás többi lépését ott 

találod.

the MAX™ stem cell cleanser
A másodszori lemosás az esetelegesen a 

bőrön maradt szennyeződés és smink 
nyomoktól is megszabadít, a bőröd pedi 

átalakul egy tökéletesen tiszta, üres 
vászonná.

Alternatívák
ORMEDIC balancing facial cleanser

 AGELESS total facial cleanser
CLEAR CELL salicylic gel cleanser

VITAL C hydrating enzyme masque
Hetente két-három alkalommal végezz 

hámlasztást az elhalt bőrsejtek eltávolítására. 
Ez a lépés egyben előkészíti a bőrt a következő 
termékekben lévő hatóanyagok hatékonyabb 

befogadására. 

Alternatívák
AGELESS total resurfacing masque

ILUMA intense brightening exfoliating powder
CLEAR CELL medicated acne facial scrub

ILUMA intense lightening serum
Az eszencia olyan terméket takar, mely 

vízszerű ám koncentrált formulájával lassítja 
az öregedés folyamatait, nagy koncentrációjú 

antioxidánsokkal, növényi kivonatokkal és 
nutraceutikáliával tölti fel a bőrt.

Alternatívák
VITAL C hydrating A C E serum

VITAL C hydrating facial oil
AGELESS total pure hyaluronic filler

Az IMAGE Skincare ezt a lépést megtakarítja 
neked! Lemosóink kialakításuknál fogva már 

visszaállítják a bőröd pH értékét, mert így 
tudja a többi termék jótékony hatását teljes 

mértékben élvezni.
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8. LÉPÉS:
SZEMKÖRNYÉK

STEP 9:
MOISTURIZERS

10. LÉPÉS:
FÉNYVÉDELEM

ORMEDIC balancing eye lift gel
Az öregedésgátló, hidratáló és/vagy a sötét 

karikákat vagy pigmentációt célzó 
szemkörnyékápoló krémek 

ultrakoncentráltak, ugyanakkor mégis 
kíméletesen kezelik az finom 

szemkörnyéket.

Alternatívák
AGELESS total eye lift crème

VITAL C hydrating eye recovery gel
the MAX™ stem cell eye crème

ILUMA intense brightening eye crème

PREVENTION+ pure mineral sunscreen spray
A 10 lépéses folyamat legfontosabb része a 

fényvédelem. Minden egyes reggel fel kell vinni, 
akár az egész napot kint akarjuk tölteni, akár 
csak pár percet tervezünk szabad ég alatt. A 

ráncok egyes számú oka a napkárosodás. 
Gondold csak végig... az egyes számú ok! Sőt, 
ami még fontosabb, a fényvédelem segít a 

bőrrák megelőzésében is.
Alternatívák

PREVENTION+ daily hydrating moisturizer
PREVENTION+ daily matte moisturizer 
PREVENTION+ daily tinted moisturizer 

PREVENTION+ daily ultimate protection 
moisturizer

PREVENTION+ ultra sheer spray
PREVENTION+ sport sunscreen spray

ORMEDIC balancing bio-peptide crème 
CLEAR CELL mattifying moisturizer

the MAX™ stem cell crème
ILUMA intense brightening crème

VITAL C hydrating repair créme
A hidratáló krémek, csakúgy, mint a 

szérumok, specifikus, következő generációs 
összetevőkkel célozzák a specifikus 

bőrproblémákat. Emellett a hidratálók 
mélyhidratáló és a bőrben vizet megkötő 

összetevőket is tartalmaznak.

Alternatívák
AGELESS total repair crème

MERÍTKEZZ MEG A FIATALSÁG SZÖKŐKÚTJÁBAN

Elgondolkodtál azon, hogy vajon a hírességek hogyan tesznek szert olyan egészséges, 
ragyogó bőrre? Jó eséllyel valamilyen formában oxigénes kezelést vesznek igénybe. Az 
Image O² Lift arckezeléssel te is friss lélegzetvételhez juttathatod bőröd. De mit is csinál az 
oxigén a bőrben? Az oxigénnek több jótékony hatása is van. Fehéríti a bőrt, felgyorsítja a 
gyógyulását és a keringését, harcol a toxinokkal szemben és mélyhidratálást nyújt. Ellene 
hat a szabadgyököknek és a bőrben lévő tisztátalanságoknak, melyek idővel a bőrön 
kisebb és mélyebb ráncokat, fáradtságot idéznének elő.
Az Image O2 Lift kezelés olyan öregedésgátló arckezelés, mely oxigénnel, növényi eredetű 
őssejtekkel, peptidekkel, magas koncentrációjú enzimes növényi hatóanyagokkal tölti fel a 
bőrt, mely csodás, friss és megújult lesz. A bőrsejtek regenerálásán át az O² Lift 
atuomatikusan visszafordítja az idő jeleit az arcon, kisimítja a finom ráncokat, megtisztítja 
a bőrt a tisztátalanságoktól, hidratál, egészségessé varázsol.

HOGYAN TUD IMAGE Skincare kozmetikusod SEGÍTENI AZ O2 LIFT KEZELÉSSEL

Eléggé unalmas folyamatnak tűnhet, de belegondolva, ritkán kell végigmenni az összes, 10 lépésen minden 
reggel és minden este. Például biztos, hogy nem szeretnéd magad túlhámlasztani - a legtöbbünk esetében 
heti két vagy három alkalom elég, ha a bőröd pedig nagyon érzékeny, ritkábban is elegendő. Reggelente 

például a friss arcon felesleges az olajos lemosás, éjszakár pedig nem kell fényvédelem.



TÖK-ÉLETESSÉGDetox arckezelés
Az ősz a legjobb időpont arra, hogy a bőrt helyrehozzuk a hosszú, forró nyári hónapok után. Ez a tök 
alapú, tápanyagban gazdag, mélyen méregtelenítő kezelés mikroszkopikus enzimatikus hámlasztást 

kínál, a bőrt pedig szuper antioxidáns lökettel teszi ragyogóvá. Keresd fel a www.imageskincare.hu 
oldalt, ahol megtalálhatod a hozzád legközelebbi szakembert, aki ezt a detox arckezelést kínálja.
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RAGYOGÓ 
BŐR

 TÉLEN 

MIT SZABAD ÉS MIT NEM

 tt a tél. Ideje elpakolni 
a rövidnadrágokat, 

papucsokat, fürdőruhát és 
elővenni a túlméretezett 
kabátokat, csizmákat 
és az ajakápolót - ez 
utóbbiból jó sokat. A 
száraz, csípős téli levegő a 
bőrt kiszárítja, dehidratálja, 
akár még hámlást is 
okoz - a nosztalgikus és 
élvezetes évszak sajnálatos 
mellékhatásaként. De ne 
aggódj, íme az idei téli 
szezon tiltólistája illetve 
javaslati listája, mely 
segítségével ragyoghatsz.

I
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SZÜKSÉGES:
KERESD FEL KOZMETIKUSODAT:
A kozmetikusod nem csak a tökéletes téli 
terméket találja meg bőröd számára, de még a 
lelkednek is jót fog tenni, ha találkozol vele. Az 
arckezelés, és a gyengéd, gyógyító kezek érintése 
segít relaxálni, megfiatalodni és nyugtatja a száraz, 
dehidratált bőrödet. Próbáld ki a szezon egyik 
legnépszerűbb kezelését a TÖKéletes 
méregtelenítő arckezelést. Ez a tápanyagban 
gazdag, mélyen méregtelenítő kezelés gyengéden 
hámlaszt és ragyogást ad, és erős antioxidánsokkal 
hidratálja a bőrödet. Keresd meg a hozzád 
legközelebbi kozmetikust és kérd a TÖKéletes 
méregtelenítő arckezelést a www.imageskincare.
hu oldalon.

IGYÁL SOK VIZET
A víz alapvetően fontos az optimális bőrhidratáltsághoz és 
segíti a tápanyagokat abban, hogy a bőrsejtkehez jussanak. 
Nemcsak visszatölti a bőrszövetet, de fokozza rugalmasságát, 
segíti késleltetni a bőröregedés jeleit, pl. ráncokat, vonalakat- 
Tegyél jót a bőröddel, és igyál vizet!

NE ZUHANYOZZ HOSSZASAN FORRÓ 
VÍZ ALATT
Bár egy hideg napon a legjobbnak egy hosszú, nyugtató 
zuhanyzás tűnhet, a bőröd nem lesz érte hálás! A bőr 
vékony faggyúréteget termel a bőr védelme érdekében, 
hogy visszatartsa a nedvességet. A forró víz hatására a 
faggyúbarrier felpuhul, a nedvesség elszökik és a bőr 
védtelenné válik a kemény környezeti elemekkel szemben.

VÁLASZD A MEGFELELŐ LEMOSÓT
Egy megfelelő hidratáló lemosóval, ha naponta kétszer 
megmosod bőrödet, azzal meg tudod előzni a kiszáradását 
és hámlását. A VITAL C hydrating facial cleanser lemosó 
tápláló C-vitaminnal kíméletesen tisztít, regenerál és 
nyugtat.

NE HASZNÁLJ SZAPPANT
Amint azt fent már említettük, a bőrt vékony 
faggyúréteg védi, amitől a szappan megszabadít, a bőr 
pedig irritálódik, kiszárad. Kukába a szappannal és elő a 
testlemosót, mely kíméletesen hámlaszt és hidratál. 
Nekünk a kedvencünk a BODY SPA exfoliating body 
scrub testradír. Szuperkíméletes ám hatékony 
hámlasztásra vágysz? Akkor próbáld ki az ILUMA 
intense brightening exfoliating powder hámlasztó port, 
hetente egyszer, a zuhany alatt.

HIDRATÁLJ MINDEN NAP
Reggelente használj fényvédős hidratálót, este pedig hidratáló 
krémet a lefekvés előtt. A VITAL C hydrating facial oil olaj és a 
VITAL C hydrating hand and body lotion kéz- és testápoló olyan 
jól kiegyensúlyozott duó, mellyel az egész tested harmatosan friss 
és ragyogó lehet.

NE TÖRÖLD BŐRÖD SZÁRAZRA
Amikor kilépsz a zuhany alól, akkor finoman itasd fel a 
bőrödről a nedvességet. Ha dörgööd, akkor nem csak 
irritálod, de súlyosbíthatod az olyan bőrállapotokat, mint 
pl. az ekcéma. 

HASZNÁLJ PÁROLOGTATÓT
A kinti hideg és a benti meleg drasztikus különbsége okozhatja 
a bőröd gyorsabb kiszáradását. Ha párologtatsz, akkor a 
melegérzeted megmarad és közben a bőröd megtartja a 
nedvesség egyensúlyát.

SZÜKSÉGES:

NEM SZABAD:

VITAL C 
hydrating facial oil

Fiatalítsd és keltsd életre a 
ragyogást a fáradt arc esetén 

ezekkel a bőrkondicionáló növényi 
olajokkal, tápláló zsírsavakkal és 
ismert antioxidánsokkal, melyek 
együttesen erősítik a bőr lipid 

barrier rétegét. Ez az ultra könnyű 
olaj a bőrön súlytalan, erős 

nedvességmegtartó hatást fejt ki, 
puhán tartva azt.
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MINDEN A
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HIDRATÁLÁSRÓL SZÓLMINDEN A
A 2018-AS ÚJ TERMÉKEK 
KÖZELEBBRŐL

A Vital C 
termékcsalád 
tagjai voltak az 
első termékek, 
melyeket az 
IMAGE Skincare 
ügyvezetője és 
alapítója, Janna 
Ronert 
megalkotott. 
Janna évekig küzdött rozáceával, rengeteg 
bőrápoló terméket kipróbált, de egyik sem 
segítette a problémáját. 2003-ban Janna 
saját kézbe vette az ügyet, és megalkotta a 
legnépszerűbb termékcsaládunkat. 
Napjainkban a Vital C hidratáló 
öregedésgátló szérum az IMAGE Skincare 
legnagyobb számban eladott terméke, és 
általa mindenki Vital C imádó lesz!

TUDTAD?

Idén megelőzzük a versenytársakat az intenzív hidratáló termékek terén, 
két, legnépszerűbb termékcsaládunkkal is. Íme, egy kis betekintés a 
legújabb bőrápolási termékeinkbe, melyek segítenek a bőr megjelenésének 
fiatalításában.
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A BŐR SZOMJOLTÓ 
HIDRATÁLÁSA

Ez a mi vízdinamónk, olyan, 
mint egy nagy pohár víz a 
bőrnek, folyamatosan frissíti a 
pórusokat.

AZ ÚN. WATER BURST 
TECHNOLOGY SEGÍTSÉGÉVEL

BŐRTÍPUS
Száraz/

dehidratált
Érzékeny

Irritált bőrre
Kezelésen 

átesett bőrre

HATÁSAI
Felvitelt követően bocsátja ki az antioxidánsok, hialuronsav, 
vitaminok és peptidek özönvizét, hogy fiatalosabb, 
ragyogóbb, egészségesebb megjelenésű 
arcképet biztosítson.

A TERMÉK HASZNÁLATA
Cseresznye mennyiséget vigyünk fel a bőrre, és erőteljesen 
masszírozzuk a bőrbe, hogy a masszázs hatására 
felszabaduljanak Használható reggel, illetve a nap folyamán 
is, a kitörő hatású hidratálás céljára.

AZ ÚN. WATER BURST TECHNOLOGY ÁLTAL A KÖNNYŰ GÉL A BŐRÖN H20 HIDRATÁLÓ ÖZÖNNÉ ALAKUL ÁT.

KITÖRŐ FIATALSÁG ÉS RAGYOGÁS, HA A BŐR SZÁRAZ VAGY FÁRADT ÉRZETŰ, HASZNÁLD EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ TERMÉKET 

MEGOLDÁSKÉNT.

A BŐR FELSZÍVJA A RAGYOGÁST NYÚJTÓ ÖSSZETEVŐKET, VÉDŐ HATÁSÚ POLIFENOLOKAT ÉS 

ÖREGEDÉSGÁTLÓ PEPTIDEKET.

PRO TIPP
Behűtve hűvös hidratálást nyújt kezelés 
után, érzékeny és irritált bőr esetén.
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BŐRTÍPUS
Száraz/

dehidratált
Érzékeny

Irritált bőrre
Idősödő bőr

HATÁSAI
Éjszakai kezelés, mely energizál, simít, táplál alvás 
közben, gondoskodik a reggeli vitalitásról és a frissítő 
hidratáltságról. Fokozza a bőr vitalitását és ragyogását.

A TERMÉK HASZNÁLATA
Vastag, egyenletes rétegben vigyük fel a bőrre, este, 
tisztítás után, és éjszakára hagyjuk fent. Reggel langyos 
vízzel lemossuk. Heti 2-3 alkalommal használjuk, vagy 
szükség szerint.

ÉJSZAKÁRA VIGYÜK FEL, A PIHENTETŐ ALVÁST KÖVETŐEN PEDIG REGGEL ÉLETTELI ÉS RAGYOGÓ BŐRKÉP NÉZ RÁNK 

VISSZA A TÜKÖRBŐL

ERŐS ÁSVÁNYI KOMPLEX, BENNE HEMATIT ÉS MALACHIT ÖSSZETEVŐKKEL, FOKOZZÁK A BŐR TÓNUSÁT, SIMIÍTJÁK 

ÉS ENERGIZÁLJÁK A BŐRT.

KÉK-ZÖLD ALGA KIVONATA, MELY TERMÉSZETES RETINOIDSZÁRMAZÉKKÉNT TÜNTETI EL A FINOM RÁNCOKAT ÉS TARJTA A 

BŐRT HIDRATÁLTAN. 

PRO TIPP
A Vital C hidratáló ACE szérummal 
összekeverve még erősebben hidratál.

EGY TÉGELYBEN 
MINDEN A SZÉPÍTŐ 
ALVÁSHOZ 

A 2018-as év az alvásról fog 
szólni! Ez a luxus krém olyan 
éjszakai társad lesz, amit 
már régóta keresel a bőröd 
megjelenésének revitalizálása 
céljára.
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BŐRTÍPUS
Száraz/

dehidratált
Érzékeny

Irritált bőrre
Kezelésen 

átesett bőrre

HATÁSAI
A háromfajta C-vitamin erős koktélja az A- és 
E-vitamin mellett, rózsaszirommal és vörös rozé 
bor kivonattal maximális antioxidáns védelmet 
nyújt, és csökkenti az öregedés látható jeleit.

A TERMÉK HASZNÁLATA
Tiszta bőrre vigyük fel reggelente, illetve napközben 
szükség szerint.

PRO TIPP
A the MAX 
stem cell serum 
szérumhoz keverve 
egy cseppentőnyi 
VITAL C hydrating 
ACE serum 
szérumot 
megelőzhetjük és 
visszafordíthatjuk 
a bőrt ért 
károsodást.

NAPI MULTIVITAMIN 
TÁRHÁZ A BŐRNEK

Ez a szérum magának a 
multivitaminnak a definíciója. 
Többféle olyan vitamint és 
ásványi anyagot tartalmaz, 
melyek elengedhetetlenek a bőr 
egészségéhez.

TÖKÉLETES MINDENNAPI HASZNÁLATRA, AZ ARC JÓ KÖZÉRZETÉNEK FOKOZÁSÁSA, LÁTHATÓAN 

CSÖKKENTI AZ ÖREGEDÉS JELEIT, TÁMOGATJA A KOLLAGÉNT, ANTIOXIDÁNS VÉDELMET NYÚJT.

VÖRÖS ROZÉ BOR KOMPLEX, MAGAS POLIFENOLTARTALOMMAL AZ ÖREGEDÉS JELEI ELLEN

ERŐS ANTIOXIDÁNS ELEGY, A-, C- ÉS E-VITAMINOKKAL

ÖT AMINOSAV A KOLLAGÉN TÁMOGATÁSÁRA

3 FAJTA C-VITAMIN AZ ULTRAHATÉKONY FELSZÍVÓDÁSHOZ
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BŐRTÍPUS
Aging

Idősödő bőr
Finom vonalak és 
mélyebb ráncok

Kezelésen átesett 
bőrre

Száraz bőr

HATÁSAI
Ez a koncentrált felszíni filler hatféle különböző 
hialuronsavat tartalmaz, azonnal illetve időben elnyújtva 
is gondoskodik a hidratálásról. Tű nélkül tölti fel a finom 
ráncokat.

A TERMÉK HASZNÁLATA
Reggel és este vigyük fel megtisztított bőrre. Rétegezd 
vagy keverd bármelyik IMAGE Skincare szérummal vagy 
krémmel a fokozottabb hidratálás céljára.

PRO TIP
Az erősen aktív termékekhez is 
keverhetjük, így növeli a bőr hidratáltságát 
és csökkenti az erős termék irritáló hatását.

NAPI EGY CSEPPEL FELTÖLT, TÖLTI A FINOM RÁNCOKAT, FORMÁZZA AZ 

ARCKONTÚRT, A FIATALOS MEGJELENÉS VÉGETT - MINDEZT TŰ NÉLKÜL

IDŐBEN ELNYÚJTOTT HIALURONSAV KIBOCSÁTÁS, HOSSZAN TARTÓ TELTSÉG ÉS 

HIDRATÁLÁS AZÁLTAL, HOGY TÖBBFÉLE MOLEKULASÚLYŐ HIALURONSAVAT 

ELEGYÍT, A MÉG JOBB ABSZORPCIÓ ÉRDEKÉBEN

FELTÖLTŐ ERŐ 
TŰSZÚRÁS 
NÉLKÜL

Egyesíts erőidet ezzel az 
erőteljes szövetségessel. 6 fajta 
hialuronsavval ez a filler szivacsként 
szívja magába a nedvességet. Ha 
a kisebb és nagyobb ráncokat 
szeretnéd feltölteni, és vissza 
kívánod fordítani az időt, ez a te 
terméked.
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Gidró Eszter
- Esther Kozmetika

2017-esnyílt napoka
Büszkék vagyunk azokra az IMAGE Skincare szakemberekre, akik a 2017-es évben nyílt napot 

tartottak, ezáltal növelve bevételüket és vendégeik számát! 

A nyílt nap célja, hogy meglévő és új vendégeid alaposabb ismereteket szerezzenek a 
kozmetikádban elérhető termékekről és szolgáltatásokról. Minél többet tudnak az Image Skincare 
márka egyediségével, professzionalitásával és problémamegoldó hoz- záállásával kapcsolatban, 
annál inkább meggyőzödnek arról, hogy minderre szükségük van. Meglévő vendégeid 

Miért tartsunk nyílt napot?

Hajduné
Fekete Emília 
- Emy Beauty Studio

Royal Clinics orvos-esztétikai központ 

szélesíthetik az eddigi vásárlásaik palettáját, az új 
vendégeid pedig hűséges vásárlóid lehetnek.
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Hajduné
Fekete Emília 
- Emy Beauty Studio

@browsby_tiara

Kónya Imola 
- Imola kozmetika

Wirth Eszter
- Contour Szépségszalon

Kissné Mester Zsófia 
- Crystal Medical Skin Center

Molnár
Csilla
- Harmonia
szépségszalon

Le Thi Quynh Anh Anna 
- Mineral Beauty Studio

Vetési Anita  
- Image Referencia Kozmetika

Nemesné Csapó 
Veronika 
- Veronika Exkluzív
Kozmetikai Szalon
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Bödőcs Ágnes: Az Image egy olyan út, amely folyamatosan 
fejlődésre ösztökél!

Kovács Tünde: Számomra az Image fejlődést, tisztaságot és 
megbízhatóságot jelent!

Mazák Katalin: A tudásunk kreatív használata széppé tesz!

Pieczka Andrea: Bármilyen ( általunk) kezelhető 
bőrprobléma + Image = tökéletes bőr

Kovács Mónika: Image függő lettem az első Post Treatment 
Kit kipróbálása után és mivel a munkám a hobbim, az Image 
tökéletes választás volt!

Vígh Erika: Az Image olyan minőségi változást 
hozott,amellyel kiemelt a hagyományos, klasszikus 
szakemberek közül a tudással, az anyagokkal, amelyekkel 
eddig kezelhetetlen bőrproblémákat tudok megoldani!

Bencsik Bianka: Nem találhattam volna jobb kozmetikai 
márkát, nagyon meg vagyok vele elégedve!

Berta Ildikó: A tökéletes bőr, ami az orvos-kozmetikával 
keresztezve lett megteremtve

Vetési Anita: Tökéletes szinergiában élek az Image-el, immár 
7 éve!

Majorné Simon Ágnes: Az egészséges , szép bőr lehetősége. 
Az arc, amin kisüt a nap!

Baranyainé Szalai Márta: Szerelmet!

Tresz Anna: Az Image számomra nem más, mint az a csoda, 
amivel szép bőrt, elégedettséget és önbizalmat " varázsolok" 
a vendégeimnek!

Janka Nikolett: Számomra az Image a megújulást jelenti 
mint kívül, mint belül. Egy mai sikeres nő polcán biztosan ül 
egy Image termék hiszen nincs időnk már feleslegesen 
tölteni az időnket, így a biztosra megyünk. Rengeteg dolog 
eszembe jut az Image-ről, de elsők közt az innovatív 
,lépéstartó,egészséges,ragyogó szavak jutnak eszembe...ezek 
összességében a SIKER szó nyer új értelmet!

László Krisztina: Az Image számomra a minőségi 
kozmetikumokat jelenti, a valóban látványos eredményekért. 
Tökéletes választás mind a szakembernek, mint pedig a 
vendégeinknek egyaránt!

Gál Anita:  Minden kezelést a győztesek nyugalmával 
kezdhetek meg, mert tudom, hogy hozni fogja a várt 
eredményt!

Bogya Adrienn: Ezt a terméket minden Nőnek ki kell 
próbálnia, mert egy Csoda! Imádom!

Mazák Katalin: A tudásunk kreatív használata széppé tesz!

Nemesné Csapó Veronika: A munkában lelt öröm teszi a 
munkát tökéletessé! Ehhez nélkülözhetetlen az Image, mely 
elégedettséget ad a vendégnek, nekem örömöt és tökéletes 
eredményeket!

Fehér Eszter: Valóban hatékony, innovatív, természetes 
összetevőjű termékek. Verhetetlenek a mai kozmetikai 
piacon!

Kerkay Edit: Számomra az Image: Az az egység, mely 
magában foglalja a tudást,  tiszta hatóanyagok gazdagságát 
és a megoldásokat.

Faragó Éva: Számomra az Image a folyamatos megújulást, 
innovációt jelenti.

Farkas Rita: Egyszerűen tökéletes. Bővebben: Valóban 
hatékony, innovatív, megoldás, bármely bőrtípusra, 
bőrproblémára, finom, tiszta, kellemes formulában 
megalkotva.

Kovács Kriszti: Mit jelent számomra az Image? A megújulást, 
a probléma megoldást és amiért kozmetikus lettem! A 
boszorkány konyháskodást, hogy megfelelő szakmai tudás 
mellett keverhetem a "szereimet"! :) És nem csak egy termék 
amit felteszek a bőrre, hanem egy termékcsalád amit ha 
felteszek a bőrre látom a pozitív hatását! És persze a vendég 
is! :)

Cseh Zoltánné Timi: Image=A Szépség Tudománya!

Siklódi Viktória: Biztos remény a megújulásra! A termékek 
annyira intelligensek,hogy a szakembernek mindössze már 
csak a szívét és a kezét kell hozzátenni...

Le Thi Qinh Anh: MAXIMÁLIS SEGÍTSÉG

Dóczi Lajosné Aranka: Minőség felsőfokon

Schlovicskó Katalin: Mit jelent az Image nekem? Finomság, 
tisztaság, profizmus- és amit ad- Ragyogó, feszes bőr, testi-
lelki újjászületés a vendégeimnél-mely mindent megér!

Vámos Judit: Számomra az Image a megoldást jelenti.

Mayer Petra: A bőröm mindennapi ápolásán és a megújító 
kezeléseken keresztül közelebb kerültem önmagamhoz és 
beigazolódott, valóban, az életben tenni kell azért amit 
szeretnél elérni!

MIT JELENT SZÁMODRA 
AZ IMAGE SKINCARE?

IMAGE Skincare szakembereinket kérdeztük, hogy számukra mit jelent a márka, véleményüket most megismerheted.
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Várszegi Eszi:
-alapvető, mint a levegő és a víz 
- az egyik testrészemmé nőtte ki magát 
- ha meghallom a nevet izgalomba jövök
de még ez sem érzekelteti igazan, h. mennyire I-M-Á-D-O-M!
köszönöm Nektek!!

Hadaró Zsuzsa: Számomra uj kihívás, új lehetőség, új 
vendégek, új kereseti lehetőség!

Káplárné Margit: Image a szépség sava- borsa. 

Kovács Zsuzsi: Hogy mit? Az állandó kíváncsiságot! Ma láttam 
egy képet vital C overnight maszkról, és nem értem én még 
miért nem kaptam, és miért kell ezt előlünk dugdosni?!?

Stahlné Weisz Katalin: Ha az Image,mint csapat is kèrdès....
akkor a vàlaszom:Szó szerint csapat vagyunk!Segìtjük 
egymàst...nincs szerintem mèg egy ilyen csapat,ahol nincs 
fèltèkenysèg..sőt!! Ès külön köszönet a "règieknek"akik napi 
szinten segìtenek ha kell! NA EZT HÌVJÀK CSAPATNAK!

Németh Petra: Szakértelem, gyönyörű bőr ,elhivatottság, 
valami plusz amivel kitűnsz a tömegből mint vendég és mint 
kozmetikus is. Egyedülálló, gyors, látványos, hatékony 
kezelések. 

Ébnerné Bakos Anikó: Egy érzés ami bárhová elkísér , ott van 
velem egész nap ! A bőrömben hordozom illatát , arcomra írta 
hatását , elmémbe véste mondandóját . Ott van szeretett 
szalonomban , átjárta a legkört ... ott van a levegőben ! 
Belémszívódott már 7 év alatt .. Más lettem általa, más lett a 
munkásságom . Ő a remény , a megoldás, a folyamatos 
fejlődés, a másság ... a kiváltság ! Ő az én imagem

Kapornaky Réka: Az Image
• az, amire vágytam 
• a legjobb dolgokat nem lehet szavakba foglalni, ugyan úgy 
mint, hogy mi a szerelem,de ha egyszer találkoztam már 
vele.., mindig akarom!) 

Vesztergom Krisztina: Hálás vagyok az IMAGE-nek ha a 
vendég elégedett arcát látom 

Hajduné Fekete Emília: Számomra Az Image Skincare =Minős
ég,Hatékonyság,Megbízhatóság,Szakértelem!

A szépségipar leginnovatívabb márkája, a természetes 
szépség képviselője nők és férfiak számára,a teljes bőr 
megfiatalitásáért!

A belső kisugárzásunk  a szépség háromszög egyensúljában 
rejlik!

Táplálás& Edzés&Fenntartás

Paál Zsuzsanna: Szépség, fiatalság, ragyogás= Image 

Vaszilné Barna Ágnes: Image mindaz amit nem tudsz 
elképzelni, egy termékről! Ha belekóstolsz rabjává válsz, egy 
édes rabság ez mely mindennapod megédesíti! Nem 
tudhatod míg nem próbálod, az érzés nem ereszt és 
életfogytig tartó nászba kezdtek te és az Image!

Czakó Nikoletta: "Vendégiemtől a varázsló becenevet kaptam" 
az image számomra egy varázslat,amit a termékei 
segítségével -varázspálcámmal együttesen érek el!

 A bűvöletet az image magas,egyedi hatóanyagának 
köszönhetően teszem,hogy megoldast tudjak nyújtani 
másoknak!"

Dublecz Katalin: A mindennapjaimat! A munkámban és 
otthon is!A sok-sok vendégemnek szintúgy! Már nem tudok és 
nem is akarok IMAGE nélkül élni - I love IMAGE!

Kónya Imola: Számomra az Image, új értelmet adott a 
szakmámnak!
Köszönöm, hogy Veletek dolgozhatok. 

Drávai Babjak Judit: az én mondatom  az Image-ről:
" Új dimenzió a szépségápolásban, áttörés az öregedés 
késleltetésében, biztonság, garancia a sikerre."

Csite Ágnes: Image? Számomra megoldást jelent! A bőrápolás 
királynője, aki segít az embereknek, hogy egészséges és 
hibátlan bőrük lehessen. Nekem már bizonyított!

Kovarik Kornélia: 30 év után a szakmámban, amit annyira 
szeretek,a sors különös útjait követve, végre MEGÉRKEZTEM! 
Talán csak felsorolás szintjén írnám le: 
-Kizárólagosság /4 év alatt "kiszorított" minden más terméket 
a kozmetikámból/
-Változás
-Megbízhatóság, hitelesség
-Profizmus-minden téren
-Innováció-hatóanyagok, kutatások
-Prémium minőség- hatékonyság
-Kiváló, napra kész, folyamatos oktatás. Kíváló oktató!
-Folyamatos fejlődés-tanulás
-Partnerekkel való együttműködés, kapcsolattartás
-Partnerek igényeinek, kéréseinek maximális kielégítése
-Partnerek kontrolálása!
-Segítségnyújtás minden téren
Egyszóval JÓ HELYEN VAGYOK, jó Veletek

Pokker Dia: “Minőség és hatékonyság”

Buzási Tünde: Kihívás... Megoldás kompromisszum  nélkül. 
Imádom!

Harcziné Hanó Adrienn: “Eredmény, Siker, Ragyogó bőr!” (És 
mindenki boldog)

Kurucz Orsi: Gyorsaság, hatékonyság!

Dencső Éva: Gyors és làtvànyos.....

Hancz Marianna: Minőség, hatékonyság.

Kökény Zsuzsa: Kimagasló eredmények a legmagasabb 
szinten - a kortalan nőnek

NEKED MIT JELENT AZ IMAGE 
SKINCARE?

HA SZERETNÉD TE IS MEGOSZTANI VELÜNK 
VÉLEMÉNYEDET, KÜLDD EL A 

VELEMENY@IMAGESKINCARE.HU EMAIL CÍMRE.
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A bőrápolási 
szakember nem 
csak exkluzív 
kezelésekkel éri el 
a szép bőrt, hanem 
javaslatot tesz a 
tökéletes otthoni 
bőrápolásra is, 
célzottan a vendég 
bőrproblémáira.
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12 OLDALAD ÚTMUTATÓ AZ IMAGE SKINCARE PROFESSZIONÁLIS 
KEZELÉSEIHEZ, MELYEK KIZÁRÓLAG VIZSGÁZOTT BŐRÁPOLÁSI 

SZAKEMBEREKEN KERESZTÜL ÉRHETŐEK EL.

A GYÖNYÖRŰ BŐR AZ 
EGÉSZSÉGES BŐRREL 

KEZDŐDIK
22. OLDAL

AZ IMAGE SKINCARE 
TERMÉKEK JOGTALAN 

ÉRTÉKESÍTÉSE
28. OLDAL

TELJES ARCFESZESÍTÉS 
AGE LATER™ 

EREDMÉNYEK
30. OLDAL

A PROFESSZIONÁLIS 
BŐRÁPOLÁSRÓL 

ÚTMUTATÓ
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BETEKINTÉS AZ IMAGE SKINCARE PROFESSZIONÁLIS KEZELÉSEIBE
Az enzimes peelingektől a magas szintű AHA/BHA savas kémiai hámlasztókig az IMAGE Skincare 
minden specifikus bőrtípusnak kínál kezelést. A bőregészséghez szükséges kör magasan hatékony 
professzionális kezelésekből áll össze, melyeket tökéletesen az adott bőrproblémákra szabunk. Ezeket 
a vezető IMAGE kezeléseket kiegészítik az otthon használt termékek, az egyedülálló eredmények 

fokozására és fenntartására.

A GYÖNYÖRŰ BŐR 
AZ EGÉSZSÉGES BŐRREL KEZDŐDIK



WORLDWIDE LAUNCH PARTY 2018. KIADÁS       027       

Kémiai peelingek:
VEZETŐ KÉMIAI PEELINGJEINK A KÁROSODÁS LÁTHATÓ JELEIT 

KÉTFÉLE MÓDON FORDÍTJÁK VISSZA: EGYRÉSZT AZ ELHALT 

SEJTEKET ELTÁVOLÍTVA A BŐR RAGYOGÁST KAP, CSÖKKENNEK 

A KISEBB ÉS NAGYOBB RÁNCOK, AZ ÖREGSÉGI FOLTOK, AZ 

ELTÖMŐDÖTT PÓRUSOK, PATTANÁSOK. MÁSRÉSZT PEDIG HOSSZABB 

TÁVON A KOLLAGÉNT TÁMOGATJÁK A FESZESEBB BŐRÉRT. KÉRD 

KOZMETIKUSOD VÉLEMÉNYÉT, KERESSE MEG A TE BŐRŐD EGYEDI 

IGÉNYEINEK LEGMEGFELELŐBB KÉMIAI PEELINGEKT.

I  PEEL | LIGHTENING LIFT®:
Az egyenetlen tónusú bőrökre is van megoldás. Ez az 

eredményorientált kezelés a leginnovatívabb és 
leghatékonyabb növényi fehérítőket és az Echinacea 

őssejteket kombinálja, az öregedésgátló peptidek 
pedig azonnal fiatalosabbá és ragyogóvá varázsolják a 

bőrt.

I  PEEL | WRINKLE LIFT®:

Ez az ultra felületmegújító glikolsavas - retinolos 

kezelés láthatóan csökkenti a finom vonalak és 

ráncok megjelenését, a bőrt feszesíti és 

revitalizálja. A Buddleja őssejtek csökkentik a 

gyulladást, kezelik a fény okozta öregedést, a 

növényi kávé és borsmenta energetizálnak, az 

eukaliptusz és ylang-ylang tisztítják a bőrt.

I  PEEL | ACNE LIFT®:
Erős alfa- és béta-hidroxi savak elegye növényi eredetű 

őssejtekkel, csökkenti a pattanásokat, pirosságot, 
eltünteti az akne után visszamaradt sötét foltokat. 

Méregtelenítő ylan ylang és eukaliptusz detox kezeli és 
oxigenizálja a zsíros bőrt és hatékonyan kezeli és 

gyógyítja az aknés elváltozást.

I  PEEL | BETA LIFT™:
Erős, nem kevert szalicilsav kezelés, mely 
gyorsan és hatékonyan célozza és kezeli a 

közepes/súlyos aknét.

I  PEEL | PERFECTION LIFT™:
Tejsav, szalicilsav és resorcinol koncentrált elegye 

szinergiában hatva gyorsan és hatékonyan 
csökkenti az előrehaladott idősödés jeleit, az erős 
pigmentációt és aknét. Ez az extra erős kezelés ár 

egyetlen alkalommal felfedi a fiatalos 
megjelenést.

Egyszerűen megfogalmazva: 
mi jól ismerjük a bőrt. 
Multifunkcionális 
termékeink a 
hatóanyagokat 
a legmagasabb 
koncentrációban 
tartalmazzák, és azokat a 
bőrápolási szakemberek 
imádják - és ők is 
használják. Az IMAGE 
Skincare klinikai igazgatója, 

Dr. Marc Ronert fejleszti ki szabadalmazott formuláinkat, 
hogy mindegyik fantasztikus hatékonysággal hozza a 
valódi eredményeket. Bizonyos termékeink és kezeléseink 
annyira erősek, hogy kizárólag arra engedéllyel rendelkező 
szakembereknél szerezhetőek be. A www.imageskincare.
com weboldalon meg tudod keresni a hozzád legközelebbi 
szakembert.

Keress szakembert:

TUDTAD?
A rendszeres hámlasztás 

felgyorsítja a bőr természetes 
megújulási folyamatát, segíti az 

akne szabályozását, megszünteti 
az egyenetlen bőrtónust, 

elszíneződést, finomítja a finom 
vonalakat és ráncokat, a bőrt 
puhává és ragyogóvá teszi. 

Otthoni hámlasztásra próbáld ki 
hetente kétszer az AGELESS total 

resurfacing masque pakolást.
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AZ IMAGE 4 TERMÉKBŐL ÁLLÓ, ALAP BŐRÁPOLÁSI RUTINJÁT KÖNNYŰ ALKALMAZNI ÉS BIZONY HATÁSOS IS. HA A KIZÁRÓLAG 

LEVIZSGÁZOTT BŐRÁPOLÁSI SZAKEMBEREKNÉL IGÉNYBE VEHETŐ PROFESZIONÁLIS KEZELÉSEKET EZEKKEL A TERMÉKEKKEL 

KOMBINÁLJUK, AKKOR AZ IMAGE SKINCARE KIFEJEZETTEN AZ ADOTT BŐRRPOLÉMÁRA SZABOTT MEGOLDÁST KÍNÁL.

Arckezelések

ILLUMINATING ARCKEZELÉS: arckezelés 
a ragyogó bőrért Ez a luxus kezelés a legújabb 
innovációs fehérítő és hámlasztó technológiákkal 
szabadítja meg a bőrt a sötét foltoktól. A bőrtónus 
azonnal javul, a bőr pedig ragyogóvá válik.

ANTIOXIDANT, ANTI-AGING ÖREGEDÉSGÁTLÓ 
ARCKEZELÉS: Már az első alkalommal megérti, hogy a 
C-vitamin miért kötelező eleme az öregedésgátló kezeléseknek. 
Ez a fiatalító kezelés fehéríti, ragyogóvá teszi és feszesíti a bőrt, 
miközben a nyugtató növényi hatóanyagok csökkentik a 
kipirosodást és gondoskodnak a hidratáltságról. A kisebb és 
mélyebb ráncok feltöltődnek, kisimulnak, megvalósul az azonnali 
Age later® átalakulás.

Mondj búcsút a pattanásoknak. Ez a tisztító kezelés erős 

antibakteriális összetevőket és nyugtató növényi 

hatóanyagokat kombinálva harcol az aknés 

elváltozásokkal szemben, az érzékeny bőrt pedig nem 

irritálja. Az akne valamennyi fokozatára ajánlott, erős 

benzoil-peroxidot és szalicilsavat vet be, nyugtató 

gyulladásgátló növényi hatóanyagok társaságában.

BE CLEAR TISZTÍTÓ 
ARCKEZELÉS :
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I  PEEL | ORMEDIC LIFT™:  Tök, ananász, 
papaya és mangó gyümölcs enzimek és peptidek egy 

bio aloe vera alapban; ez a nem-kémiai peeling 
kiegyensúlyozza, regenerálja és helyreállítja a bőrt, míg 

a fekete nadálytő őssejt technológia feltöltik a bőr 
őssejtjeit, segítve a bőr fiatalságának megtartását.

I  PEEL | THE SIGNATURE FACELIFT®:  
A legismertebb, eredményorientált kezelésünk C-vitamint, 

hidroxisavakat és enzimeket alkalmaz a sejtmegújulás 
gyorsítására. Az új technológiás Centella őssejtek 

támogatják a kipirosodásra hajlamos bőrt; a növényi 
méregtelenítő és energetizáló komplex pedig látható 

eredményeket hoz már egy kezelés alatt.
O2 LIFT KEZELÉS: Ez a luxus kezelés oxigénnel, 

növényi eredetű őssejtekkel, peptidekkel, magas 

koncentrációjú enzimes növényi hatóanyagokkal 

tölti fel a bőrt, mely csodás, friss és megújult lesz.

Oxigénes peelingek:

Enzimes peelingek:

AZ OXIGÉN SZÁMOS JÓTÉKONY HATÁST KÍNÁL, MELYEK HOZZÁSEGÍTENEK AZ 

EGÉSZSÉGES, RAGYOGÓ ARCBŐRHÖZ: SEGÍTI A PROBLÉMÁS BŐR TISZTULÁSÁT, 

TISZTÍTJA AZ ELTÖMŐDÖTT PÓRUSOKAT, TÁMOGATJA A KOLLAGÉNTERMELÉST ÉS 

RAGYOGÁST HOZ A FÁRADT BŐRNEK. A KOZMETIKUSNÁL ELÉRHETŐ OXIGENIZÁLÓ 

O2 LIFT PEELING AZONNALI, LÁTHATÓ ÉLETERŐT NYÚJT A BŐRNEK ÉS CSODÁSAN 

RAGYOGÓVÁ TESZI.

VEZETŐ KÉMIAI PEELINGJEINK A KÁROSODÁS LÁTHATÓ 

JELEIT KÉTFÉLE MÓDON FORDÍTJÁK VISSZA: EGYRÉSZT 

AZ ELHALT SEJTEKET ELTÁVOLÍTVA A BŐR RAGYOGÁST 

KAP, CSÖKKENNEK A KISEBB ÉS NAGYOBB RÁNCOK, 

AZ ÖREGSÉGI FOLTOK, AZ ELTÖMŐDÖTT PÓRUSOK, 

PATTANÁSOK. MÁSRÉSZT PEDIG HOSSZABB TÁVON A 

KOLLAGÉNT TÁMOGATJÁK A FESZESEBB BŐRÉRT. KÉRD 

KOZMETIKUSOD VÉLEMÉNYÉT, KERESSE MEG A TE BŐRŐD 

EGYEDI IGÉNYEINEK LEGMEGFELELŐBB KÉMIAI PEELINGEKT.

Nézd meg arckezelési protokolljainkat 
www.youtube.com/imageskincare

MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ
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Testkezelések

HÁTTISZTÍTÓ KEZELÉS: Pattanások 
nem csak az arcon jelenhetnek meg. Ez a 
klinikai kezelés gyümölcsenzimeket, béta-
hidroxisavakat és erős gyulladásgátló növényi 
hatóanyagokat egyesít a háton megjelenő 
makacs és sokszor zavaró akne ellen. Ez a 
klinikai kezelés a kémiai és a mechanikus 
hámlasztás kombinálásával, antibakteriális 
szalicilsavval és gyulladásgátló növényekkel 
gyógyítja a háton megjelenő pattanásokat.

FESZESÍTŐ NYAK- ÉS DEKOLTÁZS 
KEZELÉS: Az öregedés nem áll meg az 
arcnál, akkor a kezelést miért is hagynánk ott 
abba? Ez az eredményorientált kezelés a 
szépségipar elérhető leginnovatívabb 
hatóanyagaival tünteti el a ráncokat, korrigálja a 
pigmentfoltokat és feszesíti a laza bőrt. A bőr 
feltöltött, ragyogó lesz, a nyak csábítóvá válik.

Ez az alakformáló kezelés elsőként száraz kefés 

dörzsöléssel élénkíti a keringést és segíti a 

méreganyagok távozását. Ezután a forradalmi feszesítő 

testápoló fogja feszesíteni és tonizálni a laza bőrt, 

erősíti a kollagénrostokat és csökkenti a zsírsejtek 

volumenét. Feszesebb, fiatalosabb lábak már egy 

kezeléssel

FESZESÍTŐ 
CELLULIT- ÉS 
LÁBKEZELÉS

Tartsd meg a napsütötte ragyogást egész évben, 

napozás nélkül. Ezt a luxus kezelést teljes 

testradírozással indítjuk, csatasorba állítva a 

gyümölcsenzimek, hidroxisavak és természetes 

bőrcsiszolók sorát a tökéletes simaságú alaphoz. 

Következő lépésben a hidratáltó önbarnító kerül fel a 

testre, mely a cukorprotein eredetű hatóanyagokkal 

valósítja meg az egyenletes, 

természetesen bronzos ragyogást.

BARNÍTÓ 
TESTKEZELÉS

10 nő közül 9 szenved a cellulit valamilyen 
formájától. Még a tökéletes alakkal megáldott 
nők is küzdenek vele, mert többek között a 
genetika és a hormonok is hajlamosság tehetnek 
a cellulitra. Két testkezelés között a probléma 
célzott kezelésére javasoljuk a BODY SPA 
CELL.U.LIFT feszesítő testkrém használatát. Ez 
a feszesítő krém a bőr lazasága ellen veszi fel a 
harcot, sejtszinten csökkenti a bőrelváltozásokat.



DESIGNER 
PEELINGEK
N E M  M I N D E N  P E E L I N G  E G Y F O R M A

Bio aloe vera gél 
alap

Detox komplex Energia komplex Növényi eredetű őssejt 
technológia

Védő komplex

P

Növényi fehérítő 
komplex

Bemutatjuk a klinikai peelingezés valódi forradalmát. A Clinical Cotoure dizájner peelingek sora az egyetlen olyan peelingcsalád, mely az egyedi 
bőrtípusokat személyre szabottan kezeli. A bio aloe vera gél alapú peelingekhez adjon hozzá I ENHANCE fokozót a bőr fiatalítására, világosítására, 

ránctalanítására, méregtelenítésére, védelmére, energizálására, hidratálására vagy használja azok elegyét a fiatalos, ragyogó bőrhöz. A www.
imageskincare.hu oldalon megkeresheted a hozzád legközelebbi Clinical Cotoure szakembert.
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Sajnos, a jogtalan online 
viszonteladók a termékeinket 

engedélyünk nélkül, több 
forrásból szerzik. Az IMAGE 
Skincare határozottan ellenzi 
ezt a fajta értékesítést, és 
elkötelezett amellett, hogy 
termékeinket kizárólag az arra 
meghatalmazottak végezzék. Ha 
mi leszünk az IMAGE Skincare 
termékek hivatalos, online 
forgalmazója, akkor fel tudjuk 
venni a harcot ellenük.

AZ
ONLINE

IMAGE SKINCARE TERMÉKEK
jogtalan értékesítése

"

"
HA AZ ÁR TÚL JÓ AHHOZ, HOGY 

IGAZ LEGYEN, AKKOR AZ ÍGY IS VAN. 

SOHA NE VÁSÁROLJ BŐRÁPOLÁSI 

TERMÉKET JOGTALANUL ÁRUSÍTÓ 

VISZONTELADÓTÓL!

S

Nézd meg Janna Ronert véleményét, tudd 
meg, mit gondol a jogtalan értékesítésekről  
www.youtube.com/imageskincare

MÉG TÖBB INFORMÁCIÓ
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3. HAMIS TERMÉKEK
Lehetséges, hogy azért van leárazva egy 
termék, mert hamis. Egy pár cipő vagy 
táska megvásárlása egy dolog, de ha 
bőrápolásra kerül a sor, akkor az még 

nagyon veszélyes is lehet. A termékeket 
készítők valószínűleg kerülőkkel állítják 

elő azokat. Lehet, hogy a termékbe 
káros összetevőket tesznek, vagy nem 

megfelelő higiéniai körülmények között 
állítják őket elő. Ami még rosszabb, az is 
lehet, hogy gyermekeket dolgoztatnak a 

hamis termékek gyártása során.

Ha az ár túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az így is van. 
Soha ne vásárolj jogtalanul árusító online viszonteladótól 
bőrápolási terméket, még akkor sem, ha más dolgokat 
is onnan szerzel be. Ha kérdésed van az IMAGE Skincare 
termékek online értékesítésével kapcsolatbn, szívesen 
összekapcsolunk egyik értékesítőnkkel a 1-800-796-
SKIN számon, vagy küldj e-mailt ide: customercare@
imageskincare.com.

Ne hagyd, hogy a potenciálisan hamis 
online visszajelzésekkel becsapjanak. 
(Igen, elég gyakran hagynak az ilyen 
viszonteladók hamis véleményeket, 
hogy a termékeik legitimnek tűnjenek.) 
A nem túl részletes, vagy a túl jó 
véleményeket kezeld fenntartással. 
Járj utána a forrásnak. Átlinkel a 
véleményt adó személy profiljára? 
Vagy korábbi véleményekre? Esetleg 
egy közösségi média oldalra, ahonnan 
leellenőrizheted, hogy az illető valódi 
személy-e?

3 FŐ OK, AMIÉRT
NE VÁSÁROLJ JOGTALAN

VISZONTELADÓTÓL:

A JOGTALAN ONLINE VISZONTELADÓK

ÓVAKODJ A HAMIS ONLINE VÉLEMÉNYEKTŐL!

2.  SZEMÉLYAZONOSSÁGGAL 
TÖRTÉNŐ VISSZAÉLÉS

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 
definíciója szerint a személyazonosság-lopás és 
csalás olyan bűncselekménytípusra utal, amikor 
valaki jogellenesen megszerzi és felhasználja egy 
másik személy adatait valamilyen módon, csalás 
vagy megtévesztés céljára, jellemzően gazdasági 

haszonszerzés végett. Óvakodj a nagy kedvezménnyel 
terméket értékesítő jogtalan online viszonteladóktól. 

Ugyanis előfordulhat, hogy amikor hitelkártyáddal vagy 
bankkártyáddal fizetsz, ellopják személyes adataidat.

TÖBBFÉLE, ENGEDÉLY NÉLKÜLI FORRÁSBÓL SZERZIK 
AZ IMAGE SKINCARE TERMÉKEKET.

Az IMAGE Skincare folyamatosa a legújabb 
öregedésgátló, egyensúlyt biztosító, 
hidratáló és ragyogást hozó technológiák 
segítségével támogatja a világot abban, 
hogy "később öregedjen" -  Age Later®. A 
bőrápolás szakember segítségével nemcsak 
a termékekről tudhatsz meg többet, de azt 
is megértheted, hogy bizonyos összetevők 
és technológiák miért kezelik az adott 
bőrproblémát. Az IMAGE Skincare cégnél 
hiszünk abban, hogy a kiegyensúlyzott 
"bőrtáplálás" olyan összetevőkre összpontosít, melyekre a bőrnek a tápláltsághoz 
és a védelemhez szüksége van. Kozmetikusod ezeket fejben tartva a tökéletes 
otthoni ápolási terméksort fogja neked javasolni. Célzott kezelési sorral 
összekombinálva a megfelelő útra lépsz ahhoz, hogy életed legjobb bőrállapotát 
elérd. A www.imageskincare.hu weboldalon meg tudod keresni a hozzád 
legközelebbi szakembert.

MIÉRT ÉRDEMES 
FELKERESNED VIZSGÁZOTT 
BŐRÁPOLÁSI SZAKEMBERT?

1 .  LEJÁRT TERMÉKEK
A bőrápolási termékek hatóanyagi idővel 

bomlásnak indulhatnak. A jogtalan 
viszonteladók ritkán figyelnek oda a 

megfelelő tárolási és kezelési szabályokra. 
Ha a termékeket hőhatás éri vagy oxigénnel 

érintkeznek, akkor az befolyásolhatja 
hatékonyságukat, de ez még a kisebb 
veszély. Ha baktérium, penész- vagy 

élesztőgomba, esetleg por éri a terméket, 
allerigiás reakciók vagy még rosszabb 

dolgok következhetnek be.
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5 TERMÉK, MELY SEGÍT KÉSŐBB ÖREGEDNI 
- AZ IMAGE KOZMETIKUS JAVASLATÁVAL-

TELJES 
ARCFESZESÍTÉS
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ORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTVE 
Idősödő bőrre

Rugalmasság elvesztése esetén
Laza, lógó bőrre

ORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTVE: 
Valamennyi bőrtípusra.
Száraz/dehidratált bőrre

Érzékeny és kipirosodásra hajlamos bőrre
Napkárosodásra vagy napégésre

Zsíros vagy aknéra hajlamos bőrre
Kezelés után

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ÖSSZETEVŐK: KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ÖSSZETEVŐK:

VECTORIZE TECHNOLOGY:
Forradalmi, időben elnyújtott kibocsátású hatóanyag szállító rendszer, mely 
mélyebb felszívódást és elnyújtott öregedésgátló anyag kibocsátást biztosít. 
A bőrre történő felvitelt követően a kapszulába zárt összetevők a szférákból 
rétegenként szabadulnak fel, növelve a hatékonyságot. A kibocsátás akár 48 

órán keresztül is elhúzódik, hosszan tartó eredményeket garantálva.
UPLEVITY™ PEPTID

A kollagént és a funkcionális elasztin szintézist támogató 
tetrapeptid, mely a bőrt tónusosabbá, feszesebbé teszi.

IDEALIFT™:
Az elasztin szintézisét segítő lipopeptid, csökkenti a 

gravitáció és a bőrlazulás látható hatásait.

MAJESTEM™:
Erős lifting hatást nyújtó hatóanyag, láthatóan csökkenti a nyak bőrének 

lazaságát.

ANTIOXIDÁNS ELEGY:
Erős antioxidáns elegy, mely E-vitamint, stabil, zsírban oldható és 

ultrahatékony C-vitamint, azaz BV-OSC-t tartalmaz, ragyogást nyújt 
és támogatja a kollagén termelődését.

POLIPEPTID KOMPLEX
Klinikailag is vizsgált peptidelegy, mely tartalmaz Bio peptide 
CL™ hatóanyagot, egy olyan messzendzser peptidet, mely a 

kollagén termelését segíti elő.

HIALURONSAV
Mélyen hidratálja a bőrt, saját súlyának ezerszeresét köti 

meg víz formájában, azonnal feltölt és harmatos ragyogást 
biztosít.

RESVERATROL
Erős antioxidáns, mely védi a bőr sejtjeit a környezeti agresszorok ellen, 
semlegesíti a szabadgyökök károsító hatását, és fokozza a bőr fényét. 

Mivel az öregedés árulkodó jelei az arc alatt is láthatóak, ez a feszesítő 
krém a laza, lógó bőrt, a ráncokat és a redőket célozza az oly sokszor 
elfeledett nyak- és dekoltázs területén. A bőrerősítő peptidek és 
az úttörő növényi őssejtek maximális koncentrációja segíti a laza 
bőr felemelését, támogatja a nyak és az állvonal elaszticitását és 

definiálását.

Ez a komfortnyújtó szérum az IMAGE legnépszerűbb terméke, egy 
ok miatt: Minden bőrtípuson kiválóan működik, tompítja a ráncok 
megjelenését, támogatja a kollagénállományt, védi a bőrt az oxidatív 
károk ellen. Felébreszti a bőrt, hogy harcoljon a stressz és fáradtság 
látható jeleivel szemben, melyek olyan sokszor megjelennek az 

öregedő bőrön.

the MAX™
STEM CELL NECK LIFT

VITAL C
HYDRATING ANTI-AGING SERUM

zenvedélyünk a bőrápolás. Minden része. A-tól Z-ig, minden egyes innovatív, modern összetevő. Részt veszünk 
kiállításokon, előadásokat és workshopokat tartunk, folyamatosan képezzük magunkat a bőrápolás legújabb trendjeit 
tanulva. Kedvenceink szezononként változnak, illetve a bőrtípus függvényében módosulnak, de ez az az 5 termék, 

melyről az IMAGE kozmetikusok úgy gondolják, örökzöldnek számítanak az arc szépségében.

JAVÍTJA AZ 
ÁLLVONAL ÉS A 
NYAK BŐRÉNEK 
MEGJELENÉSÉT

RAGYOGÁST NYÚJT 
ÉS FESZESÍTI A 

BŐRT

S
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AGELESS
TOTAL EYE LIFT CRÉME

the MAX™
STEM CELL CRÉME

I MASK
BIOMOLECULAR HYDRATING

RECOVERY MASK

FOKOZZA A 
FESZESÉGET, HOGY 

CSÖKKENTSE A 
DUZZANATOKAT

FESZESÍTI ÉS 
SIMÍTJA A BŐRT

DRASZTIKUSAN 
MEGEMELI A 

HIDRATÁLSÁGOT, A 
NEDVESSÉGET A 

BŐRBE ZÁRJA

ORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTVE:
Idősödő bőrre

Finom vonalakra és ráncokra
A laza szemhéjra
Sötét karikákra

ORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTVE: 
Idősödő bőrre

Dehidratált bőrre
Mimikai ráncokra

Környezeti hatásoktól károsodott bőrre

ORVOSOK ÁLTAL KIFEJLESZTVE:
Valamennyi bőrtípusra

Száraz/dehidratált bőrre
Érzékeny bőrre

Fáradt bőrre
Kezelés után vagy peeling után

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ÖSSZETEVŐK: KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ÖSSZETEVŐK: KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS ÖSSZETEVŐK:

NÖVÉNYI EREDETŰ ŐSSEJTEK:
Alma őssejtek segítik a bőr idősödésének 

lassítását, és ezekről a sejtekről kimutatták, hogy 
csökkentik a ráncmélységet.

ARGIRELINE NP®:
Ez a peptid bizonyítottan neuromodulátorként 
működik, mely csökkenti a finom és mélyebb, 

illetve a mimikai ráncok megjelenését.

MATRIXYL SYNTHE TRIPEPTIDE:
Támogatja a kollagén termelését, láthatóan 
liftingel és csökkenti a ráncok volumenét.

SYN®AKE:
Olyan peptid, mely simítja a bőrt és csökkenti a 

ráncok megjelenését.

SKIN TIGHTENER® ST:
Tengeri növény alapú feszesítő komplex, azonnali 

simító hatással és látható javulással a bőr 
ragyogását illetően.

CSEDZSU-SZIGETI VULKANIKUS OXIGÉNES VÍZ:
A dél-koreai Csedzsu-szigetről származó 

vulkanikus magmavíz ásványi anyagokban és 
oxigénben gazdag, jelentősen fokozza a 

hidratáltságot, segíti a hidratáló összetevők 
beszívódását.

RESVERATROL:
Erős antioxidáns, mely védi a bőr sejtjeit a 
környezeti agresszorok ellen, semlegesíti a 

szabadgyökök károsító hatását, és fokozza a bőr 
fényét.

AMINOSAV KOMPLEX:
A bőr számára esszenciális aminosavak elegye, 

támogatja a kollagént és elasztint, tápanyagokat 
biztosít a bőrnek.

HIALURONSAV:
Mélyen hidratálja a bőrt, saját súlyának ezerszeresét 
köti meg víz formájában, azonnal feltölt és harmatos 

ragyogást biztosít.

RETINOL ÉS GLIKOLSAV ELEGYE::
Erős A-vitamin forma, mely a glikolsavval együtt 
finoman újítja meg a bőrfelszínt a szem körül, és 

közben támogatja a kollagénállományt.

EYELISS™ KOMPLEX:
Öregedésgátló peptidek elegye, az érzékeny 

szemkörnyéket célozza, csökkentve a 
duzzanatokat és a sötét karikákat.

PEPHA®-TIGHT:
Szabadalmazott algakivonat azonnali feszesítő 
hatással, hosszú távon pedig simítja a kisebb 

ráncokat.

Ez a luxus formula a fáradtság és az 
öregedés jeleit kezeli az érzékeny 
szemkörnyéken, azonnal és hosszú 
távon is. Növényi őssejteket, C-vitamint 
és a ráncok ellen harcoló peptideket 
együttesen alkalmazza arra, hogy 
kíméletesen csökkentse a finom 
ráncok, a laza bőr és a duzzanatok 

megjelenítését.

Érj el maximális hatást már egy éjszaka 
alatt ezzel a forradalmi krémmel, mely 
felülmúlhatatlan antioxidáns hatásokkal erősíti 
a bőr védelmi mechanizmusát. Az alpesi 
növényekből származó forradalmi őssejtek 
a növény túlélési képességét utánozzák, 
és támogatják a bőrsejtek élettartamát, 
bátorítva a nedvesség visszatartását. Magas 
koncentrációban biztosítja a peptideket, melyek 
csökkentik a ráncok megjelenését, támogatják 
a kollagén újjáépülését, növényi alapú feszesítő 
komplexszel együtt, melyek láthatóan simítják 

a bőrt.

Ez a nedvességben gazdag maszk 
ultrahidratáló hatóanyag koncentrációt 
tartalmaz a fáradt, száraz bőr kezelésére. A 
bőr felszívja a biomolekuláris komplexet, 
mely mélyen táplál és öregedésgátló hatást 
nyújt, csökkenti a kisebb és mélyebb ráncok 
megjelenését, azonnal feltöltött, feszes 

megjelenést kölcsönöz a bőrnek.



www.imageskincare.hu

Ezek a következő generációs lapmaszkok forradalmi hidrogéles technológiával szupererősen tapad, hidratál és liftingel. Vulkáni víz, fehérítő 
növényi hatóanyagok, peptidek és antioxidánsok egyedi keverékével tölt fel, így fiatalít és gondoskodik a ragyogásról.

ANTI-AGING  |  HYDRATING
BIOMOLECULAR SHEET MASKS

SECOND SKIN SHEET MASK 
INFUSED WITH ESSENCE
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KOLLAGÉN:
TÉNYLEG ANNYIRA FONTOS?

kollagén a kötőszövet legnagyobb mennyiségben található strukturális proteinje, a bőr 75%-át alkotja. A sima, fiatalos bőr 
megjelenéséért felelős, de szerkezeti támaszt, erőt biztosít a csontoknak, izmoknak és szalagoknak. A kollagén, a keratin és az 

elasztin adják a bőr erejét, rugalmasságát és szerkezetét.
A szervezet természetes módon állítja elő a számára szükséges kollagént, ám termelése fokozatosan csökken, ahogy öregszünk. A nők 
szervezete kevesebb kollagént termel, mint a férfiaké, és a kollagénvesztés mértéke kb. évi 1%. Azaz egy nő esetében ez azt jelenti, hogy 
50 éves korára a bőre már csak fele annyi kollagént tartalmaz.
A kollagénre nagy hatással van a környezeti stressz is, mint például a napozás, a táplálkozás, a napkárosodás, a toxinoknak való kitétel, 
a cigarettafüst vagy a könnyű drogok. Ahogy csökken a kollagén, a bőr úgy veszít természetes rugalmasságából és feszességéből, 
megjelennek a kisebb-nagyobb ráncok és a lógó bőr.

A
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KEDVENC YANA™ 

smoothie receptek 

Készíts finom smoothiet a YANA™ kollagénitallal.

Hozzávalók:
•  1/2 csésze bio eper (fagyasztott vagy friss)
• 1/2 csésze bio áfonya (fagyasztott vagy friss)
• 1/2 csésze bio vanília joghurt
• 1/2 csésze bio mandulatej
• 1/2 csésze jég
• 30 ml YANA™  Daily Collagen Shot

Hozzávalók:
• 1/2 csésze bio kókuszvíz
• 1 csésze feldarabolt ananász (fagyasztott vagy friss)
• 1 csésze feldarabolt mangó (fagyasztott vagy friss)
• 1 csésze fodorkel
• 30 ml YANA™  Daily Collagen Shot

Elkészítés:
1. Egy percig, vagy amíg csomómentes nem lesz, 

turmixold.
2. Élvezd a YANA™ smoothie italt! Út a ragyogó 

bőrhöz.

Elkészítés:
1. Egy percig, vagy amíg csomómentes nem lesz, 

turmixold.
2. Élvezd a YANA™ energiát! Út a ragyogó bőrhöz.

ADAG: 2

ADAG: 2

YANA™ AGE LATER
ANTIOXIDÁNS SMOOTHIE

YANA™ KÓKUSZ KEL
KOLLAGÉNFOKOZÓ

MI IS A KOLLAGÉN?

A szervezetben megtalálható proteinek közül a kollagénből van a legtöbb, mely a 
bőr rugalmasságát, tartását, regenerálódását adja. A kollagénnek mintegy 80%-a az 

ún. I-es típusú kollagén, ami a bőr erejét biztosítja. 20% a III-as típusú kollagén 
aránya, ami a rugalmasságért felel. A kollagén különböző aminosavakból épül fel, 
melyek gyakorlatilag a bőrprotein építőelemei. A legismertebb aminosavak közé 
tartozik a glicin, prolin, hidroxiprolin és az arginin. Tápanyagokat biztosítanak a 

bőrnek, hajnak, körömnek, és alapvetően fontosak a kollagén szintjének 
fenntartásáért. 

MIK IS AZOK A PEPTIDEK?

A peptidek szintén fontos szerepet játszanak a bőr egészséges kollagén szintjének 
megtartásában. A peptidnek nevezett proteinek aminosav láncokból épülnek fel; 
ezeket a láncokat rövid és hosszú változatban is megtalálhatjuk, mindegyik erős 
öregedésgátló hatással bír, segít stimulálni a természetes kollagéntermelést. A 
csodás bőr kulcsa a megfelelő mennyiségű kollagén megtartása; sajnos, ahogy 

idősödünk, a kollagén termelődése lassulni kezd és a sejtszerkezet veszít 
erősségéből. Ennek eredménye a törékeny, kevésbé rugalmas, ráncosodó bőr, és ez 

az a pont, ahol a napi ápolásba be kell illeszteni a kollagént étrendkiegészítő 
formájában.

MI AZ A HIDROLIZÁLT KOLLAGÉN?

A bőr kollagénpótlásának legmegfelelőbb módja a speciális, ún. hidrolizált kollagén 
bevitele. Ez kisméretű aminosavakból áll, melyeket kollagénpeptideknek is hívunk, 

ezeket a szervezet gyorsan felveszi, és stimulálják a saját, természetes 
kollagéntermelést is. Klinikai tanulmányok igazolták, hogy a kollagénnek ez a 

biológiailag hasznosuló formája jelentősen csökkenti a ráncok mélységét, növeli a 
bőr rugalmasságát és hidratáltsági szintjét. A hidrolizált kollagén abszorpciós 

képességének köszönhetően a jelentősen megnövekedett fibroblaszt állomány 
hatására a bőr sűrűsége is szignifikánsan növekszik.

MIBEN SEGÍTENEK A CERAMIDOK?

A kollagénhez hasonlóan a ceramidokat is a bőr fő összetevői között tartják számon. 
A ceramidok védelmet adnak a nedvességvesztés ellen, segítik a fiatalos, rugalmas 
megjelenést. A ceramidok emellett támogatják a bőr mátrixát, hozzájárulva annak 
feszességéhez és hidratálásához. A búzaszemből kivont erős növényi kivonat egy 

olyan természetes, gluténmentes ceramid, mely hatékonynak bizonyult a bőr 
hidratáltságának visszaállításában, és alapvetően fontos a bőr nedvesség 

barrierjéhez.

ÖREGEDJ KÉSŐBB A YANA™ DAILY COLLAGEN SHOTS ITALLAL

A KOLLAGÉN TERMELÉSE A TERMÉSZETES ÖREGEDÉSI 
FOLYAMAT RÉSZEKÉNT FOKOZATOSAN LEÉPÜL.
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FEDEZD FEL A YANA EGYEDÜLÁLLÓ 
ÖSSZETÉTELE MÖGÖTT ÁLLÓ 

TECHNOLÓGIÁT

HOGYAN 
MŰKÖDIK?
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AZ ANTIOXIDÁNSOK SZEREPE 
A SZABADGYÖK 
MEGELŐZÉSBEN:
Az antioxidánsok szervezetünk védelmének 
első sorában harcolnak a szabad gyökök ellen. 
A gyököknek többféle típusa ismert, de a 
biológiai rendszerekben a legjelentősebbek az 
oxigénből származó, ún. reaktív oxigén 
származékok. Sejtstruktúrája miatt az oxigén 
különösen fogékony a szabadgyök képződésre. 
Bár az emberi szervezetben számos olyan 
rendszer létezik, mely a szabad gyökök, például 
a reaktív oxigén származékok kiküszöbölését 
célozza, ezek nem 100% hatékonyságúak. Az 
étrend formájában a szervezetbe vitt 
antioxidánsok, melyeket a YANA™ tartalmaz, 
szignifikánsan csökkentik a reaktív oxigén 
származékok hatásait.

A BIOTIN SZEREPE A BŐR 
HIDRATÁLÁSÁBAN::
A biotin, melyet sokszor csak szépségvitaminként 
emlegetnek, védi a bőrt a vízveszteség és a nap káros 
sugarai ellenében. Mivel a szervezet legnagyobb 
szervéről van szó, a bőr folyamatosan ki van téve a 
környezeti hatásoknak, és a védőbarrier zsírsavaira van 
bízva. Ezért ha nem áll rendelkezésre elegendő biotin, a 
bőrsejteken hiánytünetek mutatkoznak és a bőr 
kiszárad, barrierrétege pedig sérül.

A B6-VITAMIN HARCOL A PROTEIN 
BONTÁSA ELLEN, MEGELŐZVE A 
BŐR ÖREGEDÉSÉT:
A piridoxamin, a B6-vitamin különleges formája segít 
karban tartani a bőrt, harcol a proteinek leépülése ellen, 
mely része a normál öregedésnek. A piridoxamin 
emellett számos bőrproblémában segít, többek között 
az ekcéma, az akne, a száraz bőr és a psoriasis esetén is.

ÉRTSÜK MEG A 
SZABADGYÖK KÁROKAT:
Az idősödés egyik legfontosabb oka az 
oxidatív stressz, amit a szabadgyök kár okoz. 
A szabad gyökök által okozott kár nem csak 
a korai öregedésért felel, de nagyban 
hozzájárul a bőr gyulladásához is. Az 
egészséges, fiatalos, ragyogó bőrhöz 
alapvetően fontos, hogy harcoljunk ellene.

OXIGÉN SZABADGYÖK MEGKÖTŐ KÉPESSÉGE:
Az antioxidánsok szervezetünk védelmének első sorában 
harcolnak a YANA™ egyedülállóan elegyíti a hialuronsavat, 
zöld tea levél kivonatot, bio acai levet, bio gránátalma 
kivonatot, melyek magas ORAC (azaz reaktív oxigén származék 
megkötő képesség) értéket képviselnek, ami gyakorlatilag az 
antioxidáns biztosításának köszönhető. Az ORAC érték azt 
mutatja, hogy egy adott élelmiszer milyen mennyiségben 
tartalmaz antioxidánsokat és képes a szabadgyökök 
megkötésére. Minél magasabb az ORAC érték, annál nagyobb 
az antioxidáns tartalom.

DIÓHÉJBAN
A YANA™  egy olyan napi 

öregedésgátló kollagénital, mely 
segít újraépíteni és megerősíteni a 

bőrt, fokozva a szervezet természetes 
kollagéntermelését. Ez a védett 
kollagénpeptidek, ceramidok, 

antioxidánsok és vitaminok keverékét 
magas koncentrációban tartalmazó 

ital visszaállítja a bőr számára 
alapvetően fontos összetevők szintjét, 

hogy a bőr visszanyerje és képes 
legyen megtartani fiatalos 

megjelenését.

HOGYAN SEGÍT A KOLLAGÉN ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐ A 
SZABADGYÖK KÁROK ELHÁRÍTÁSÁBAN?

A YANA™ ITALBAN TALÁLHATÓ ANTIOXIDÁNSOK HATÉKONYAN 
ÁLLÍTJÁK MEG A BŐRT FENYEGETŐ SZABADGYÖKÖKET.

*A fenti kijelentéseket a Food and Drug Administration nem igazolta.
A termék nem szolgál semmilyen diagnózis felállítására, betegség kezelésére, 
gyógyítására vagy megelőzésére.
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The First  Annual

Gala Event
A 2017 májusában megszervezett Első Éves Gálarendezvény a Care for Skin 
Alapítvány gálájának adott helyszínt. A floridai Four Seasons Resortban, Palm 

Beachben került rá sor. Köszönhetően a jelen lévők és a háttérből licitálók 
nagylelkű felajánlásainak, a rendezvényen annyi pénz gyűlt össze, mely elegendő 

arra, hogy a következő év minden egyes napján megmentsen egy gyermeket.

1. Dr. Marc Ronert, Janna Ronert és Dr. Pirko 
Maguina egy közös felvételen.

2. A XIV. American Idol sorozat nyertese, Nick Fra-
diani is a különleges vendégek között szerepelt.

3. Dr. Marc Ronert & Janna Ronert a különleges 
Ava Roosevelt és Alex Donner társaságában.
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"Rendkívüli este volt" - mondta Dr. Marc Ronert, a Care for 
Skin Alapítvány létrehozója. "Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek, aki részese volt ennek az életeket megváltoztató 
eseménynek."

A XIV. American Idol sorozat nyertese, Nick Fradiani 
megdobogtatta rajongói szívét. Fradiani a tehetségkutató 
American Idol közönségét is meghódította, el is vitte a pálmát, 
és azóta szóló számával, a Hurricane c. számmal debütált. 
Fradiani hazatért Connecticutba, ahol a számára legkedvesebb 
dolognak él, zenét és dalokat szerez, melyek mindig is arra 
emlékeztetik, miért döntött a zene világa mellett.
Fradiani fellépőként jelent meg a Care for Skin Alapítvány 
támogatására.

Miről szól a Care for Skin Alapítvány?

A 2011-ben Dr. Marc Ronert által létrehozott non-profit Care 
for Skin Alapítvány küldetése, hogy olyan személyeket segítsen, 
akiknek a bőre balesetben, égésben, hegesedés vagy genetikai 
rendellenesség miatt károsodott. A szervezet célja, hogy 
plasztikai és helyreállító technikával visszaállítsa a normális 
arc- és testmegjelenést azoknak, akik az ilyen beavatkozást 
egyébként nem engedhetik meg maguknak. Az alapítvány 
segít, ahol bőrre van szükség, ahol bőrtranszplantációnak van 
helye, ahol heget kell korrigálni vagy más plasztikai sebészeti 
beavatkozásra van igény. A legnagyobb hatást úgy érjük el, ha 
hasonló gondolkodású egyénekkel és szervezetekkel fogunk 
össze.

Szeretnél te is részese lenni?

A Care for Skin Alapítvány Tanácsadó Orvosi Bizottsága szervezi, 
koordinálja és vezeti azokat az utazásokat a világ különböző 

részeire, ahol bőrpótlásra van szüksége a pácienseknek. 
A weboldalunkon azon orvosoknak egy külön felület áll 
rendelkezésre, akik szeretnének térítésmentesen operálni a 
rászorultakat segítve. 

Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot, ha ez érdekel.
Bővebb információért keresd fel:
careforskin.org oldalt.

Életet jelentő adományok

A Care for Skin alapítvány nyitott alapítvány 
501(c) 3 státusszal. Az adományokat a jelenleg is 
futó, illetve jövőbeni tevékenységekre fordítják. Az 
adományok 100%-a a páciensekhez kerül, nem 
pedig adminisztratív költségeket fedez. Az összes 
adminisztrációs költséget az IMAGE Skincare 
állja. Adományozásra közvetlenül a honlapon 
keresztül is van lehetőség www.careforskin.org.

DR. MARC RONERT M.D. PH.D. TÚLLÉP SAJÁT KARRIERJÉN

KÉRDÉSED 
VAN DR. MARC 

RONERTHEZ?

TÖBB MINT 
ORVOS

Dr. Ronert arról beszélt, hogyan lett plasztikai sebészként a szépségipar egyik vezető termékfejlesztőjévé, betekintést nyújtva 
a professzionális bőrápolási ipar jövőjébe.

2017 október 7-én szombaton, Dr. Marc több száz plasztikai 
sebész előtt tartott beszédet.

Marc A. Ronert, M.D, Ph.D., Európában végzett plasztikai és rekonstrukciós sebész, 
az Európai Plasztikai és Helyreállító Sebészeti Társaság tagja. A világ 27 
országában végezhet beavatkozásokat köztük az Európai Unióban és Svájcban is.

Dr. Ronert jelenleg az Egyesült Államokban nem praktizál, sebészeti 
beavatkozásokat végez többféle alapítvány és jótékonysági szervezet számára a 
világ több részén.

: Dr. Marc Ronert és Dr. Jeffrey 
Colyerwere mint meghívott előadók a 

plasztikai sebészeti megbeszélésen 
Orlandóban, Floridában.

A klinikai kutatásban látnok és 
úttörő Dr. Ronert vezeti minden 
egyes IMAGE Skincare termék 
kifejlesztését. Széleskörű orvosi 
tapasztalata és tudományos 
háttere készteti arra, hogy új, 
bizonyítékokon alapuló 
megközelítéseket keressen a bőr 
öregedési folyamatának 
lelassítására és visszafordítására. 
Dr. Ronert kiterjedt kutatása, 
illetve az iránti elkötelezettsége, 
hogy felfedezze a 
legmodernebb bőrápolási 
technológiákat, segítette hozzá 
az IMAGE Skincare-t ahhoz, 
hogy az innováció élvonalába 
kerüljön.

Kérdésed van az európai végzettségű 
plasztikai és rekonstrukciós plasztikai 
sebészhez, a hatóanyag guruhoz, és 
választ szeretnél? "Kérdezd meg a 
plasztikai sebészt", írj az AskDrRonert@
imageskincare.com címre.
Lehet, hogy kérdésed bekerül a 
következő IMAGE magazinba!

2017 márciusában megjelentünk az 
áttetsző rózsaszín Care for Skin Ormedic lip 
enhancement complex ajakápolóval. Minden 
eladás után $1 összeget adományozunk a Care 
for Skin Alapítványnak. Ez a csodás rózsaszínű 
ajakápoló azonnal feltölti az ajkakat nyugtató 
hidratáló anyagokkal és javítja az ajakkontúr 
megjelenését. Eltünteti a kis ráncokat, és 
öregedésgátló komplexet tartalmaz, mely a 
kollagént támogatja, így az ajkak feszesek és 
teltek lesznek.
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IMÁDJUK AZOKAT A KOZMETIKÁKAT, AKIK TUDJÁK, HOGYAN NÉPSZERŰSÍTSÉK MAGUKAT

""Minél jobban képzett egy kozmetikus, annál jobban 
képzettek a vendégei is. Stabil klientúránkat a vendégek 
oktatásával és a hatékony szolgáltatásokkal tartjuk fent. A 
vendégek mindig izgatottan mesélik el, hogy melyik IMAGE 
készítmény tett csodát a bőrükkel."

- Kristina Kennett
  White Rabbit Day Spa tulajdonos + kezelő

A Minneapolis-St. Paul, Minnesota régiót már 35 éve 
kiszolgáló Cole’s Salon valóban tudja, mit jelent a vendégre 
fókuszálva egyedülálló élményt nyújtani minden egyes 
látogatónak. A modern létesítmény és gépek a progresszív 
tanulási környezet kombinációja által a csapat technikai 
kiválóságot és fantasztikus vendégélményt biztosít. Fontos 
megemlíteni, hogy a The Star Tribune szerint ez a hely az 
egyik legjobb munkahely Minnesotában!

"A célom az, hogy a lehető legjobban, FANTASZTIKUSAN 
nézz ki! Imádom a Post Treatment kiteket az olyan 
kezelések, mint pl. a mikrotűs kezelés, dermaplanning 
vagy peelingek."

- Rhonda Vacanti
  Changing Faces by Rhonda tulajdonos + kozmetikus

A Frederico Beatuy Institute több mint 70 éve segít: többezer 
résztvevőt készített fel Sacramentóban, Kaliforniában arra, hogyan 
kezeljen, nyújtott nekik gyakorlati ismereteket ahhoz, hogy 
megkezdjék sikeres karrierjüket a szépségápolásban. Mi már a 
harmadik generációként, családi vállalkozásként üzemeltetjük 
kozmetikus iskolánkat Sacramentóban, és alapjainkat az alapító 
James A. Federico hite jelenti: "Ha papírod van, azzal még nem 
keresel pénzt, de ha tanulsz, azzal igen."

A vendégek kedvencei:
VITAL C hydrating repair créme
ILUMA intense lightening serum
PREVENTION+ daily hydrating 

moisturizer SPF 30

Legnépszerűbb kezelés::
White Rabbit Signature arckezelés + 

mikrodermabrázió

Helyszínek Minnesotában:
Southport Centre

Cobblestone Court
Cedar Cliff

Eagan Station
Marketplace 42

Díjak:
A MODERN SALON Media hat éve 

tartó programjában, amelynek 
keretében a legjobb kozmetológiai 

iskolák vezetését és gyakorlatát 
ismeri el, a hely megkapta a 2016-os 
"Kiváló oktatás" címet. A sacramentói, 
kaliforniai Federico Beauty Institute 

a Létesítmények kategóriában 
megkapta a kiválóság elismerést.

A vendégek kedvencei:
VITAL C hydrating anti-aging serum

ILUMA intense eye créme
the MAX™ stem cell serum

Legnépszerűbb kezelés:
Legnépszerűbb kezelésünk a a 

személyre szabott pakolásos kezelés, 
ahol az ORMEDIC balancing gel mask 

pakolást és egy IMAGE szérumot 
használunk dermaplanning-gel 

kombinálva.

White Rabbit Day Spa
San Diego, CA

Cole's Salon & Spa
Minnesota

Changing Faces by Rhonda
Delray Beach, FL

Federico Beauty Institute
Sacramento, CA

TO BE AN IMAGE insider

A TE ÜZLETEDRŐL IS BESZÉLNEK AZ EMBEREK?
Nagyon örülünk neki, ha megosztod, hogy IMAGE központként, kozmetikaként miként építed rajongói táborodat és növeled a vevőid hűségét. Ha szeretnéd, 
hogy te is az "IMAGE BENNFENTESEK" körébe tartozz, küldj emailt a socialmedia@imageskincare.com címre és akár a következő számban is szerepelhetsz.
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A Heyday Spa egy olyan bőrápolási hely, ahol jól képzett szakértők, 
személyre szabott kezelések, erős termékek mind-mind együtt 

segítenek a legjobb önmagadhoz. "Ami valóban (sk)inspirál, az az, 
hogy a vendégek és a professzionális bőrápolás kapcsolata kiváló 

legyen, hogy elérjék a lehető legjobb bőrállapotot. Hálás vagyok, hogy 
a lehető legjobbat hozom ki a bőrből, és vele együtt jár a vendégek 

magabiztossága is."

- Adam Ross
  HeyDay Spa ügyvezető igazgatójaa

A vendégek kedvencei:
VITAL C hydrating anti-aging serum
AGELESS total pure hyaluronic filler

PREVENTION+ daily ultimate protection moisturizer SPF 50

Legnépszerűbb kezelés:
50 perces arckezelés

Helyszínek New York Cityben:
NoMad, Tribeca, Upper East Side, Upper West Side and 

growing!

Az eredményorientált szolgáltatások nyújtásához Anton's 
összefogott a környék legjobb plasztikai sebészeivel, 
orvosaival és asszisztenseivel, és egyetemen tanult 

lézertechnikusokkal, hogy a legújabb lézerkezelésekkel 
és technikákkal teljes körű orvos-esztétikai szolgáltatást 

nyújtsanak. "Az én kedvenc koktélpakolásom a 
gélmaszkot és asz őssejtes maszkot egyesíti a 

hialuronsavas fillerrel, néha kiegészítve a brigthening 
cream krémmel. Imádom!" 

- Felicity
 Pewaukee kozmetikus / menedzser

A vendégek kedvencei:
AGELESS total facial cleanser

VITAL C hydrating enzyme masque
ILUMA intense lightening serum

Helyszínek Illionisban:
Pewaukee & Delafileld

Anton's Salon & Spa
Chicago, IL

Heyday Spa
New York City, NY

Our IMAGE Skincare employees love these accounts too!
"Egy rövid NYC látogatásom során utánajártam, hogy mi ez a nagy 
felhajtás. És szerelembe estem a Heyday Spa kozmetikával, és egyre 
több és több fotót készítettem, mert annyira posztolhatóak. A 
kozmetikusnál fantasztikus arckezelést kaptam, de ami utána jött, 
az még jobb volt. Ugyanis a kezelés alatt javasolta, hogy gyakrabban 
hámlasszam a bőröm és igyak több vizet, hogy a bőröm hidratáltabb 
és feltöltöttebb legyen. Kevesebb, mint egy órán belül kaptam tőle 
egy emailt, amiben összefoglalta a javaslatait, melyeket kezelés 
közben mondott, hogy ne felejtsem el őket, és összeírta a javasolt 

termékeket is. Micsoda részletesség! Úgy éreztem, valóban rám szánta az idejét és velem 
foglalkozott. Ezek az apró dolgok sokat nyomnak a latban."
- Paula Gonzalez Perkoski
   Az IMAGE Skincare digitális média és grafikai tervezője

Alina Axente és Tara Lizardi az IMAGE Skincare képviseletében 
segítenek az Anton's Salon & Spa kozmetikában a "Boo-Tox" 
rendezvényen. A környék hölgy- és férfivendégei jól érezték magukat 
az estén, ahol odaadó kollégáktól tanulhattak a termékekről és 
feliratkozhattak speciális kezeléseikre.
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" Olalala! Az Ormedic rózsaszín 
ajakápoló ismét kapható! Eredeti és 
rózsaszín! #imageskincare #agelater 
#oceanspali #eastmoriches"

AZ IMAGE

mindena
LÉGY A KÖZÖSSÉG RÉSZE

Kövesd, hogy mások mit nyilatkoznak az IMAGE Skincare-ről 
a közösségi médiában. Tartsd a kapcsolatot az IMAGE 

család tagjaival a világ több mint 52 országából. Ne felejts el 
posztolni kedvenc közösségi média felületeden, még az is 

lehet, hogy bekerülsz vele a következő számba!

@oceanspali

@misssamanthadrew

@angelskinnyc

TÖBB MINT 40 800 
KÖVETŐ ÉS 

SZÁMUK
EGYRE NŐ!

LEGYÉL RÉSZE AZ 
IMAGE CSALÁDNAK, 

IRATKOZZ FEL 
HÍRLEVELÜNKRE A 

WEBOLDALON!
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@angelskinnyc

Imádjuk az IMAGE 
új lapmaszkokat.

A bőr puha, 
hidratált és 

ragyogó lesz. 
Megvásárolható 

otthonra vagy 
kérheted 

arckezelésed 
részeként is.

" Az IMAGE Skincare Ormedic 
antioxidáns szérumot Elizabeth 
javasolta. Olyan az illata, mint egy 
narancsjégkrémnek, lehúzza a 
gyulladást és szűkíti a pórusokat."

- Devon Abelman
   Digital beauty reporter at @allure magazine

PRODUCT

AS SEEN IN

MAGAZINE

PRODUCTS

VITAL C
hydrating
anti-aging

serum

ORMEDIC
balancing
antioxidant
serum

VITAL C
hydrating
facial oil

Buzzworthy

Award-Winning
@mariakrasnikov

@salonpaisley

@lytlesbeautycollege

@browsby_tiara
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www.imageskincare.hu

A YANA™ forradalmi szépségital, mely kialakításánál fogva könnyen, napi adagokban 
fogyasztható. Lumiplex™ technológiája révén, mely védett kollagénpeptidek, 
ceramidok, antioxidánsok és vitaminok keverékét magas koncentrációban 
tartalmazza, visszaállítja a bőr számára alapvetően fontos összetevők szintjét, hogy a 
bőr visszanyerje és képes legyen megtartani fiatalos megjelenését. A ragyogó bőrhöz 
vezető út még sosem volt ennyire egyszerű.

A tanulmányokban a bőrhidratáltság növekedését a 

résztvevők 100%-a tapasztalta 30 nap alatt

 

A tanulmányokban a bőr rugalmasságának 

fokozódását a résztvevők 76%-a tapasztalta

 

A tanulmányokban a kis ráncok javulását a résztvevők 

több mint 70%-a tapasztalta 30 nap alatt

◊ HARMADIK FÉL ÁLTAL VÉGZET T KL IN IK A I V IZSGÁL AT - 2016 AUGUSZTUS
 - A klinikai vizsgálat során CM 825 típusú korneométerrel mérték a bőr nedvességtartalmát 
és hidratáltsági szintjét.
- A klinikai vizsgálat során MPA 580 típusú bőrdiagnosztikai géppel mérték a bőr feszességét 
és rugalmasságát.
- A klinikai vizsgálat során a bőr ragyogását felvételekkel elemezték és Vaestro képelemző 
(Canfield Visia RC rendszer) rendszerrel vizsgálták


