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mai inovator brand din 
domeniu, IMAGE Skincare 
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mai noi tehnologii anti-
îmbătrânire, echilibrante, 
hidratante și radiante 
pentru a duce mai departe 
pe întreaga lume misiunea 
Age Later™
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SCRISOARE

DE LA EDITOR
JANNA RONERT
Redactor Șef, CEO și Fondator

 

CEO și Fondator al 
IMAGE Skincare

2. Janna Ronert împărtășind un moment cu Dr Marc A. Ronert M.D. Ph.D., 
Președinte, Consiliu Consultativ Științific, IMAGE Skincare

1. Janna Ronert, CEO & Fondator al IMAGE Skincare

Dragă Națiune IMAGE La IMAGE Skincare, ne 
depășim întotdeauna limitele. Anul acesta am 
depășit 60!

Wow, sunt copleșită de faptul că am ajuns din 
micul meu apartament din Houston în 60 de țări 
de pe glob.

Inovația neîncetată este motorul principal al 
brandului nostru și, în 2018, ne-am întors la 
colecțiile noastre originale și cele mai bine 
vândute - Vital C și Ageless - pentru a cerceta 
următoarele secrete profesionale de îngrijire a 
pielii pentru a vă ajuta să Îmbătrâniți Mai Târziu. 
Produsele noastre noi din 2018 sunt cu ani 
lumină înaintea altora, și vor transforma 
tratamentele și serviciile pe profesionale care le 
experimentați în fiecare zi. Filosofia mea pentru 
noul an este concentrarea precisă pe somn, apă, 
vitamine și fillere - rețeta pentru cele mai 
puternice inovații în îngrijirea pielii.

Acest aspect continuă să se concentreze asupra 
profesioniștilor noștri, războinici ai pielii care 
ne-au făcut să ajungem aici. Nu pot să exprim cât 
de recunoscătoare sunt acestei comunități foarte 
speciale care a crezut în IMAGE Skincare de la 
început.

Sezonul Petrecerii de Lansare 2018 este aproape, 
și sunt nerăbdătoare să lansăm produsele noastre 
miraculoase și de-abia aștept să vă aud toate 
poveștile legate de piele. Pielea ta este cea mai 
puternică armă pe care o ai. Nu vi s-a terminat 
timpul, este timpul să străluciți!

Pentru cel mai bun Sezon de Petrecere de 
Lansare,

1.

2.

WWW.IMAGESKINCARE.COM.RO   I   +40 723 370 018   I   INFO@BEAUTYWOOD.RO
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AGELESS
total facial cleanser
Această soluție de 
curățare a pielii 
universală, de uz zilnic, 
este o metodă 
inteligentă de a începe 
procesul de exfoliere a 
pielii. Formula trei-în-
unu elimină machiajul, 
echilibrează pH-ul pielii 
și exfoliază cu blândețe 
celulele de la suprafață 
pentru a dezvălui o piele 
fină și mai elastică. O 
folosim înainte de 
fiecare peeling 
profesional IMAGE 
Skincare pentru a 
pregăti pielea pentru 
tratament.

the MAX™
stem cell serum
Experimentați o întinerire transformatoare a pielii într-un 
ser puternic. Tehnologia revoluționară, multi-strat, 
eliberează în piele nutripeptide și un amestec exclusiv de 
celule stem vegetale pentru a combate îmbătrânirea și a 
stimula colagen nou. Pielea arată mai fermă, cu o 
îmbunătățire vizibilă asupra liniilor fine, a pliurilor adânci, 
a ridurilor, a pielii lăsate și a leziunilor cauzate de soare.

AGELESS
total anti-aging serum
Acest ser concentrat corector și protector este bogat în celule stem 
vegetale, fito-nutrienți și Vitamina C pentru a contracara efectele vizibile 
ale îmbătrânirii, ajutând totodată pielea să lupte împotriva distrugerilor 
viitoare. Pentru a proteja pielea mâine:   
Tehnologia proprietară cu celule stem protejează și hrănește pielea. Pentru 
a transforma pielea astăzi: Un amestec complet de acizi alfa-hidroxizi 
șterge pielea mată și netezește liniile fine pentru un ten vizibil mai 
luminos și mai echilibrat

ILUMA
intense brightening créme
Această cremă conține un complex de iluminare exclusiv 
pentru a ilumina și a echilibra pielea neuniformă. Ajută la 
estomparea petelor de vârstă și a hiperpigmentării pentru a da 
pielii un ton uniform, radiant. Tehnologia Vectorize™
eliberează treptat agenți iluminatori puternici pentru până la 
48 de ore, oferind un efect iluminator intens și de durată.

"

"

TOAMNA ȘI IARNA SUNT CELE MAI POTRIVITE 
ANOTIMPURI PENTRU A ANTRENA PIELEA ȘI A O 
DUCE LA URMĂTORUL NIVEL. PEELING-URILE ȘI 

PRODUSELE CU PROPRIETĂȚI EXFOLIANTE CA CELE 
DIN COLECȚIA AGELESS VOR FACE EXACT ACEST 

LUCRU.

DR. MARC RONERT M.D. PH.D
Președinte, Consiliul științific 

consultativ
IMAGE Skincare

AGELESS
total eye lift créme
Această formulă de lux are ca obiectiv 
semnele de oboseală și îmbătrânire din 
zona delicată a ochilor, instant și de-a 
lungul timpului. Livrează celule stem 
vegetale, Vitamina C și peptide anti-rid 
care funcționează rapid dar delicat pentru 
a reduce aspectul de linii fine, piele lăsată 
și umflată.

Marc &
Janna
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VITAL C
hydrating facial cleanser
Această soluție de curățare 
cremoasă emulsionează 
machiajul și elimină cu 
blândețe impuritățile, în 
timp ce hrănește pielea cu 
antioxidanți și vitamine 
esențiale. Infuzează pielea 
cu niveluri înalte de 
Vitamina C antioxidantă 
pentru ilumina în timp ce 
curăță.

"

"

ACEST SEZON ESTE PENTRU HIDRATAREA 
PIELII. SUFERIND DE ACNEE ROZACEE, 

TREBUIE SA FIU FOARTE ATENTĂ LA 
SCHIMBAREA ANOTIMPURILOR. ACESTA 

ESTE MOTIVUL PENTRU CARE AM 
DEZVOLTAT PRIMA COLECȚIE, VITAL C.

ILUMA
intense brightening serum
Acest ser care se absoarbe rapid acționează 
asupra pieli decolorate și înroșite, oferind o 
soluție calmantă și iluminatoare pentru pielea 
iritată, deteriorată de soare și sensibilă. Un 
amestec de iluminatori vegetali și vitamina C 
care lasă un ten curat și echilibrat. Ideal pentru 
pielea care preferă un produs fără 
hidrochinonă.

AGELESS
total pure hyaluronic
Concentrația ridicată de acid 
hialuronic a acestui filler local 
oferă instant pielii un aspect 
fraged, netezește aspectul de 
linii fine și oferă un stimul 
instant și vizibil de hidratare a 
pielii deshidratate, iritate sau 
post-peeling.

VITAL C
hydrating hand
and body lotion
Bucură-te de aceleași efecte 
puternice ale produselor 
noastre pentru față cu 
Vitamina C într-o loțiune 
care calmează pielea, 
concepută special pentru 
corp. Conținând 4 forme 
foarte active de Vitamina C, 
această soluție hidratantă 
de lux are în componență 
ingrediente anti-îmbătrânire 
rezervate adeseori pentru 
față. Oferă mai mult decât 
doar hidratare, tratând și 
având ca obiectiv semnele 
de îmbătrânire ale corpului.
 

ORMEDIC
Care For Skin sheer pink lip 
enhancement complex
Concentrația ridicată de acid 
hialuronic a acestui filler local 
oferă instant pielii un aspect 
fraged, netezește aspectul de 
linii fine și oferă un stimul 
instant și vizibil de hidratare 
pentru pielea deshidratată, 
iritată și post-peeling.

JANNA RONERT
CEO and Founder

Marc &
Janna

BEAUTY PICKS
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ÎNGRIJIREA 
COREEANĂ A 
PIELII ÎN 10 PAȘI
RUTINA POPULARĂ ÎN 10 PAȘI 
FOLOSIND PRODUSELE IMAGE 
SKINCARE

oreenii sunt cunoscuți pentru pielea lor 
perfectă, nu doar datorită genelor, dar și 

datorită faptului că au o tradiție îndelungată în a 
avea grijă intens de pielea lor. În ultima perioadă, 
o rutină populară de îngrijire a pielii în 10 pași 
din Coreea a luat amploare în SUA. Zece pași pot 
părea mulți, dar cu acest ghid cu care să porniți, 
oricine poate avea acces la Fântâna Tinereții, de care 
Coreea se bucură de secole întregi.

C
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PASUL 6:
SERUM

PASUL 7:
SHEET MASKS

PASUL 4:
TONER

PASUL 5:
ESSENCE

PASUL 3:
EXFOLIATOR

 ILUMA intense lightening cleanser
Nu lăsa numele să te sperie. Soluțiile de curățare 

pe bază de ulei sunt potrivite pentru toate tipurile 
de piele. Uleiul ajută mai eficient la eliminarea 

murdăriei și a machiajului care au pătruns în pori în 
timpul zilei.

Pentru machiajul ochilor aplicat mai intens, folosiți 
un demachiant pentru ochi mai blând, cum sunt 
discurile de întinerire a ochilor I BEAUTY flawless. 

Aceste discuri cu dublă acțiune elimină ușor 
machiajul, în timp ce întineresc aspectul de ochi 

obosiți sau îmbătrâniți.

VITAL C hydrating anti-aging serum
Chiar mai concentrate decât esența, serurile 

sunt create cu molecule
mai mici, permițându-le astfel să penetreze 

mai adânc, pentru a ținti și a corecta 
probleme specifice ale pielii.

Alte opțiuni
ORMEDIC balancing antioxidant serum

CLEAR CELL restoring serum
the MAX™ stem cell serum 

I MASK biomolecular anti-aging
radiance mask 

Măștile stratificate livrează o infuzie puternică 
de ingrediente care hidratează și iluminează 

pentru un aspect revigorat instant. 
Tehnologia hidrogel blochează umiditatea și 

ingredientele active pentru a asigura 
beneficii optime anti-îmbătrânire și 

hidratante.
Alte opțiuni

 IMASK biomolecular hydrating
recovery mask

Continuați pe următoarea pagină 
pentru a vedea restul pașilor pentru 

Îngrijirea Coreeană a Pielii

the MAX™ stem cell cleanser
O curățare suplimentară este un pas esențial 

pentru a ne asigura că tot praful sau 
machiajul a fost eliminat complet, lăsând o 

piele perfect curățată și pură.
Alte opțiuni

ORMEDIC balancing facial cleanser
 AGELESS total facial cleanser

CLEAR CELL salicylic gel cleanser

VITAL C hydrating enzyme masque
Exfoliați de două până la trei ori pe săptămână 

pentru a elimina celulele moarte ale pielii. 
Acest pas pregătește de asemenea pielea 

pentru a primi mai bine celelalte produse din 
rutina de îngrijire a pielii.

Alte opțiuni
AGELESS total resurfacing masque

ILUMA intense brightening exfoliating powder
CLEAR CELL medicated acne facial scrub

ILUMA intense lightening serum
Esența este termenul folosit pentru o 

substanță apoasă dar concentrată care ajută 
la încetinirea procesului de îmbătrânire 

inundând pielea cu o concentrație mare de 
antioxidanți, extracte vegetale și 

nutraceutice.
Alte opțiuni

VITAL C hydrating A C E serum
VITAL C hydrating facial oil

AGELESS total pure hyaluronic filler

IMAGE Skincare vă economisește un pas în 
această parte a procesului! Soluțiile noastre 
de curățare sunt create pentru a vă echilibra 

pH-ul pielii, pregătind-o pentru a accepta 
beneficiile produselor.

PASUL 1:
SOLUȚIE DE CURĂȚARE 

PE BAZĂ DE ULEI 

PASUL 2:
SOLUȚIE DE CURĂȚARE 

APĂ/SPUMĂ
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PASUL 8:
CREMĂ PENTRU OCHI

PASUL 9:
CREME HIDRATANTE

PASUL 10:
PROTECȚIE SOLARĂ

ORMEDIC balancing eye lift gel
Pentru anti-îmbătrânire, hidratare, şi/sau 

combaterea cearcănelor sau a pigmentării, 
cremele pentru ochi sunt ultra-

concentrate, fiind în același timp destul de 
blânde pentru zona delicată a ochilor.

Alte opțiuni
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
Cea mai importantă parte a procesului cu 10 

pași, protecția solară ar trebui aplicată în fiecare 
dimineață, chiar dacă aveți de gând să fiți afară 

toată ziua sau doar câteva minute. Cauza 
principală a ridurilor este deteriorarea cauzată 

de soare. Gândiți-vă la asta... cauza principală! Și 
chiar mai important, protecția solară ajută la 

prevenirea cancerului de piele.
Alte opțiuni

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
Cremele hidratante, ca și serurile, conțin 
ingrediente specifice de ultimă generație 

pentru a ținti probleme specifice ale pielii. În 
plus, cremele hidratante conțin ingrediente 

care hidratează profund și păstrează 
umiditatea în piele.

Alte opțiuni
AGELESS total repair crème

SCUFUNDĂ-TE ÎN FÂNTÂNA TINEREȚII

V-ați întrebat vreodată cum obțin celebritățile un ten atât de sănătos și de strălucitor? 
Sunt șanse mari ca acestea să urmeze o formă de tratament cu oxigen. Cu produsul 
nostru O² Lift Facial poți da pielii tale o gură de aer proaspăt. Până la urmă ce face 
oxigenul pentru piele? Oxigenul are multe beneficii. Luminează pielea, accelerează 
vindecarea şi circulația, combate toxinele și oferă o hidratare profundă. Combate radicalii 
liberi şi impuritățile care ne afectează pielea în timp, determinând liniile fine, ridurile şi 
pielea obosită.
Produsul O² Lift este un tratament facial anti-îmbătrânire care injectează în piele oxigen, 
celule stem derivate din plante și o concentrație înaltă de enzime vegetale, lăsând-o 
iluminată, împrospătată și întinerită. Regenerând celulele pielii, produsul O² Lift dă 
automat înapoi timpul de pe fața ta, netezind liniile fine, curățând impuritățile şi lăsând 
pielea hidratată și sănătoasă.

CUM POATE Profesionistul IMAGE Skincare SĂ VĂ AJUTE CU TRATAMENTUL DE LIFTING O2?

Poate suna ca un proces obositor, dar rețineți că doar rar trebuie parcurși toți cei 10 pași în fiecare dimineață și 
seară. De exemplu, nu vreți să supra-exfoliați - o perioadă de două sau trei zile este suficientă pentru majoritatea 
persoanelor, chiar și mai rar dacă aveți o piele foarte sensibilă. O substanță de curățare pe bază de ulei nu este 

necesară pe o față proaspătă dimineața, și nu aveți nevoie de protecție solară pe timpul nopții.



PUMPKIN PERFECTIONDetox facial
Toamna este momentul perfect pentru a reface pielea după lunile lungi și fierbinți ale verii. Acest 

tratament profund de detoxifiere pe bază de Dovleac, bogat în nutrienți, oferă o exfoliere microscopică 
cu enzime, iluminând în același timp pielea cu un supliment super încărcat cu antioxidanți. Pentru 
a găsi produsul favorit de detoxifiere facială a acestui sezon vizitați-ne la www.imageskincare.com.ro  

pentru a găsi un profesionist aproape de dvs.
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O PIELE  
RADIANTĂ

PE TIMP DE 
IARNA

CE SĂ FACI ȘI CE SĂ NU FACI PENTRU

 e apropie iarna
E timpul să vă împachetați 

pantaloni scurți, sandalele 
și costumele de baie și să 
faceți loc pentru jachete 
supradimensionate, ghete 
și balsam de buze – mult, 
mult, balsam de buze. Acel 
aer uscat și dur al iernii vă 
poate lăsa pielea crăpată, 
deshidratată și uscată -un 
efect secundar enervant al 
unui sezon de altfel nostalgic 
și vesel.
Dar să nu va fie frică, aveți 
aici o listă cu ce să faceți și 
ce să nu faceți, care vă va lăsa 
pielea radiantă în acest sezon 
de iarnă.

S
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FACEȚI:
VIZITAȚI ESTETICIANUL:
Esteticianul nu doar că vă va recomanda 
produsele perfecte pentru nevoile pielii pe timp 
de iarnă, dar vizitarea unui estetician în timpul 
lunilor de iarnă poate face bine sufletului. 
Tratamentele faciale sunt un element esențial al 
spa-urilor iar senzația mâinilor delicate, 
vindecătoare, ale esteticianului vă va ajuta în 
relaxarea, reîntinerirea și calmarea pielii uscate și 
deshidratate. Încercați cel mai popular tratament 
al acestui anotimp, Pumpkin Perfection Detox 
Facial. Acest tratament bogat în nutrienți, 
detoxifiant, oferă o exfoliere delicată în timp ce 
iluminează și hidratează pielea cu antioxidanți
puternici. Pentru a găsi un estetician aproape de 
dvs pentru un Pumpkin Perfection Detox Facial de 
lux, vizitați

BEȚI MULTĂ APĂ 
Apa este esențială pentru menținerea hidratării optime a 
pielii și ajută la livrarea nutrienților esențiali în celulele pielii. 
Apa nu doar reface țesuturile pielii și sporește elasticitatea, 
dar ajută și la întârzierea apariției semnelor de îmbătrânire, 
cum ar fi ridurile și liniile fine. Asta înseamnă mult, așa că fă-i 
un bine pielii tale și bea suficientă apă!

DUȘURI LUNGI, FIERBINȚI 
Chiar dacă un duș lung și relaxant poate părea cea mai 
bună idee într-o zi rece, pielea nu îți va mulțumi pentru el! 
Corpul tău produce un strat subțire de ulei pentru a 
proteja pielea și a o ajuta să rețină apa. Apă caldă face ca 
această barieră de ulei să se înmoaie, permițând apei să 
scape și lăsându-vă pielea vulnerabilă la elementele dure 
ale mediului. 

ALEGE SOLUȚIA DE CURĂȚARE 
POTRIVITĂ 
Spălarea feței de două ori pe zi, cu o soluție de curățare 
hidratantă bună va preveni pielea să devină mată, uscată şi 
deshidratată. Soluția noastră de curățare hidratantă VITAL C 
încorporează antioxidanți hrănitori și Vitamina C curățare, 
reparare și calmare. 

FOLOSIȚI SĂPUN SOLID 
Așa cum am menționat mai sus, pielea este acoperită 
cu un strat subțire de ulei, iar săpunul solid va 
străpunge această barieră, lăsându-vă pielea iritată și 
uscată. Renunțați la săpunul solid și folosiți un produs 
de curățare corporal destinat să exfolieze cu blândețe și 
să hidrateze. Noi ne iubim produsul de exfoliere 
corporală BODY SPA. Vrei o exfoliere super blândă dar 
eficientă? Încearcă pudra noastră exfoliantă și intens 
iluminatoare ILUMA ca tratament săptămânal la duș.

HIDRATARE ZILNICĂ 
Aplicați o cremă hidratantă cu protecție solară dimineața și o 
cremă hidratantă seara înainte de culcare. Uleiul nostru facial 
hidratant VITAL C și loțiunea noastră hidratantă pentru mâini și 
corp VITAL C sunt împreună un duo echilibrat care îți va face 
corpul să arate hidratat și radiant.

FRECAȚI PIELEA PREA FERM
Atunci când ieșiți din duș, tamponați ușor pielea cu un 
prosop. Frecarea va cauza doar iritație și poate agrava 
alte afecțiuni ale pielii, cum ar fi eczemele.

UTILIZAȚI UN UMIDIFICATOR
Trecerea drastică de la căldură uscată folosită pentru a încălzi 
casa la aerul rece de afară poate face pielea să se usuce mai 
repede. Folosirea unui umidificator vă va permite să rămâneți 
încălziți în timp ce menține echilibrului de umiditate al pielii.

CE SĂ FACEȚI:

NU FACEȚI:

VITAL C 
hydrating facial oil

Readuceți strălucirea în pielea 
mată și obosită cu un amestec de

uleiuri de plante care înmoaie 
pielea, acizi grași nutritivi și 
antioxidanți cunoscuți care 

funcționează în mod concertat 
pentru a consolida bariera de 

lipide a pielii. Acest ulei ultra-uşor 
nici nu se simte pe piele dar oferă 

efecte puternice de retenție a 
umidității pentru a o păstra moale 

și suplă.
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TOTUL 
DESPRE
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HIDRATARETOTUL 
DESPRE O PRIVIRE MAI ATENTĂ LA 

NOILE PRODUSE LANSATE ÎN 2018

Colecția Vital C a 
conținut primele 
produse 
formulate de 
Janna Ronert, 
CEO & Fondator 
al IMAGE 
Skincare. Ani de 
zile Janna s-a 
luptat cu
rozaceea și a încercat multe produse de 
îngrijire a pielii care nu păreau să o ajute în 
problema ei. În 2003 Janna a luat problema 
în propriile mâini şi a creat colecția noastră 
cea mai bine vândută. Astăzi, Vital C 
hydrating anti-aging serum este cel mai bine 
vândut produs la IMAGE Skincare şi va 
transforma pe oricine într-un fan Vital C!

ȘTIAI CĂ?

În acest an facem un salt înaintea concurenței cu o hidratare intensă în 
două dintre cele mai bine vândute colecții. Aruncă o primă privire la cele 
mai noi produse de îngrijire a pielii care ajută la întinerirea aspectului pielii.
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HIDRATARE INTENSĂ 
PENTRU PIELEA TA

Acesta este generatorul nostru 
continuu de H2O, un pahar 
plin cu apă pentru pielea ta 
ce asigură  reîmprospătarea 
neîntreruptă a porilor.

CU TEHNOLOGIA WATER BURST

TIP DE PIELE
Uscată/

Deshidratată 
Sensibilă 

Iritată
Post-tratament

BENEFICII
La aplicare, acest gel inovator transformă și eliberează un 
amestec de antioxidanți, acid hialuronic, vitamine și peptide 
anti-îmbătrânire pentru a oferi un ten tânăr, iluminat și 
sănătos.

INSTRUCȚIUNI
Utilizați o cantitate de mărimea unei cireșe și masați ferm 
pentru a activa eliberarea ingredientelor cheie. Aplicați 
pe piele dimineața și în timpul zilei pentru „explozie” de 
hidratare.

Tehnologia Water burst, transformă UN GEL ULTRA UȘOR pentru a-ți inunda pielea cu H2O HYDRATION.

OBȚINE O PIELE TÂNĂRĂ ȘI RADIANTĂ aplicând acest produs unic atunci când îți simți pielea uscată sau obosită.

Pielea va absorbi NUTRIENȚI ILUMINATORI, polifenoli protectivi și PEPTIDE ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE.

PRO TIPP
Răciți produsul pentru un impuls răcoros 
de hidratare pe pielea post-tratament, 
sensibilă și iritată.
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TIP DE PIELE
Uscată/

Deshidratată 
Sensibilă

 Iritată
Îmbătrânită

BENEFICII
Tratament de noapte care energizează, netezește și 
hrănește pielea în timp ce dormi, oferind un plus de 
vitalitate și împrospătând hidratarea dimineața. Mărește 
vitalitatea și strălucirea pielii.

INSTRUCȚIUNI
Aplicați seara un strat abundent și uniform pe pielea 
curățată și lăsați peste noapte. Clătiți dimineața cu apă 
călduță. Folosiți de 2-3 ori pe săptămână sau de câte ori 
este necesar.

Aplicați noaptea, DORMIȚI BINE și treziți-vă cu O VITALITATE ȘI STRĂLUCIRE CRESCUTĂ A PIELII 

Cu un COMPLEX MINERAL robust, inclusiv Hematit și Malahit, mineralele acționează să INTENSIFICE TONUL PIELII, să netezească și să 
ENERGIZEZE PIELEA

Extract de alge verzi și albastre, o alternativă naturală de retinoid, DIMINUEAZĂ ASPECTUL LINIILOR FINE și PĂSTREAZĂ PIELEA 
HIDRATATĂ

PRO TIPP
Amestecați cu Vital C hydrating A C E 
serum înainte de a aplica pe piele pentru 
un impuls suplimentar de hidratare.

SOMNUL DE FRUMUSEȚE 
ÎNTRUN
BORCAN PE NOPTIERĂ 

2018 va fi anul somnului! Această 
cremă de lux este partenerul tău 
de peste noapte pe care îl așteptai 
să îți revitalizeze aspectul pielii.
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TIP DE PIELE
Uscată/

Deshidratată 
Sensibilă Iritată
Post-tratament

BENEFICII
Acest cocktail puternic format din 3 forme de 
vitamina C, alături de vitamina A și E, infuzat cu 
petale de trandafir și extract de vin roșu, oferă o 
protecție antioxidantă maximă și o reducere a 
semnelor vizibile de îmbătrânire.

INSTRUCȚIUNI
Aplicați pe pielea curățată dimineața și 
de câte ori este necesar în timpul zilei.

PRO TIP
Amestecați o 
pompă de the 
MAX™ stem
cell serum cu o 
pipetă de VITAL 
C hydrating A C 
E serum: ajută
la diminuarea
semnelor de
leziuni.

MULTI-VITAMINE 
ENERGIZANTE ZILNICE

Acest ser este definiția 
multi-vitaminelor. Conține pentru 
pielea ta câteva vitamine și minerale 
considerate esențiale pentru sănătatea 
pielii.

PERFECT PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ PENTRU A ADĂUGA UN PLUS DE SĂNĂTATE TENULUI 
TĂU, REDUCÂND VIZIBIL SEMNELE DE ÎMBĂTRÂNIRE, SUSȚINÂND COLAGENUL ȘI OFERIND

PROTECȚIE ANTIOXIDANTĂ.
RED ROSE WINE COMPLEX, BOGAT ÎN POLIFENOLI, LUPTĂ ÎMPOTRIVA 

SEMNELOR DE ÎMBĂTRÂNIRE

 UN AMESTEC PUTERNIC DE ANTIOXIDANȚI CU VITAMINA A, C & E

CINCI AMINOACIZI CARE SUSȚIN COLAGENUL
3 FORME DE  VITAMINA C PENTRU O ABSORBȚIE ULTRA-EFICIENTĂ



WORLDWIDE LAUNCH PARTY EDITION 2018    019       

TIP DE PIELE
Îmbătrânită

Linii fine & riduri 
Post-tratament

Uscată

BENEFICII
Acest filler local concentrat conține șase forme diferite 
de acid hialuronic și crește atât hidratarea instantă, cât 
și cea eliberată în timp. Umpleți liniile fine fără injecții.

INSTRUCȚIUNI
Aplicați pe pielea curățată dimineața și seara. Adăugați 
orice cremă sau ser IMAGE Skincare® pentru un spor de 
hidratare.

PRO TIP
Pot fi adăugate la regimuri pentru a spori 
hidratarea și a reduce iritațiile

CU UN STROP ZILNIC, INTENSIFICAȚI VOLUMUL, UMPLEȚI LINIILE FINE ȘI REMODELAȚI CONTURUL FEȚEI PENTRU O PIELE 
TÂNĂRĂ - FĂRĂ INJECȚII

ACID HIALURONIC ELIBERAT TREPTAT, OFERĂ UN VOLUM ÎNDELUNGAT ȘI HIDRATARE

AMESTECÂND ACIZI HIALURONICI CU DIFERITE GREUTĂȚI MOLECULARE, CRESC ȘANSELE PENTRU O MAI BUNĂ ABSORBȚIE

PUTERE DE UMPLERE 
FĂRĂ INJECȚII

Unește-ți forțele cu acest aliat puternic. 
Cu 6 forme de acid hialuronic, acest 
filler funcționează ca un burete care 
atrage
hidratarea. Produsul ideal pentru 
umplerea liniilor fine și a ridurilor și 
pentru a da timpul înapoi.
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Un profesionist 
în îngrijirea pielii 
nu efectuează 
doar tratamente 
exclusive pentru 
a vă ajuta să 
obțineți o piele 
perfectă, ci vă 
poate recomanda 
și regimul perfect 
de urmat acasă, 
realizat specific 
pentru problemele 
specifice ale pielii 
dvs
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UN GHID DE 12 PAGINI PENTRU TRATAMENTELE PROFESIONALE IMAGE 
SKINCARE DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN PROFESIONIȘTII LICENȚIAȚI SKINCARE.

O PIELE FRUMOASĂ 
ÎNCEPE CU O PIELE 

SĂNĂTOASĂ
PAGINA 22

COMERCIALIZAREA 
NEAUTORIZATĂ A 

PRODUSELOR IMAGE 
SKINCARE

PAGINA 28

FERMITATE COMPLETĂ A 
TENULUI: REZULTATE AGE 

LATER 
PAGINA 30

O ÎNGRIJIRE PROFESIONALĂ

A PIELII
GHIDUL TĂU PENTRU O
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ARUNCAȚI O PRIVIRE ASUPRA TRATAMENTELOR PROFESIONALE
 IMAGE SKINCARE

De la peeling-uri cu enzime la exfolianți chimici AHA/BHA de nivel înalt, IMAGE Skincare are un 
tratament potrivit pentru tipul tău specific de piele. Cercul pielii sănătoase este format din tratamente 
profesionale foarte eficiente care sunt personalizate perfect pentru problemele specifice ale pielii. 
Aceste tratamente proprii IMAGE sunt suplimentate de produsele folosite zilnic acasă pentru a spori 

și a menține rezultate remarcabile.

PIELEA FRUMOASĂ
ÎNCEPE CU PIELEA SĂNĂTOASĂ
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Peeling chimic:
PEELING-URILE NOASTRE CHIMICE AJUTĂ LA REMEDIEREA EFECTELOR 

VIZIBILE ALE LEZIUNILOR ÎN DOUĂ MODURI. PRIMA DATĂ, SE ELIMINĂ 

CELULELE MOARTE ȘI MATE PENTRU A ILUMINA PIELEA ȘI A REDUCE 

ASPECTUL DE LINII FINE, RIDURI, PETE DE VÂRSTĂ, PORI ÎNFUNDAȚI 

ȘI ROȘEAȚĂ. APOI COLAGENUL ESTE SUSȚINUT PENTRU O PIELE MAI 

FERMĂ DE DURATĂ. ÎNTREBAȚI ESTETICIANUL DVS  CARE PEELING 

CHIMIC IMAGE SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE NEVOILOR PIELII TALE.

I  PEEL | LIGHTENING LIFT®:
Tenurile neuniforme și-au găsit nașul. Acest tratament 
condus de rezultate combină cei mai inovativi și mai 

eficienți iluminatori botanice cu Echinacea, celule 
stem derivate din plante și peptide anti-îmbătrânire 

pentru o piele mai tânără și mai iluminată.

I  PEEL | WRINKLE LIFT®:

Acest amestec de acid glicolic și retinol reduce 

vizibil aspectul liniilor fine și a ridurilor lăsând 

pielea fermă și revitalizată. Celulele stem 

Buddleja reduc inflamarea și diminuează foto-

îmbătrânirea, cafeaua vegetală și menta 

energizează, în timp ce eucaliptul și ylang ylang-

ul purifică pielea.

I  PEEL | ACNE LIFT®:
Un amestec potent de hidroxi-acizi alfa și beta 
combinați cu celule stem derivate din plante și 

iluminatori vegetali pentru a reduce petele, roșeața și 
diminua petele negre post-erupții. Ylan ylang-ul și 

eucaliptul detoxifiază și oxigenează tenul gras, ajutând la 
tratarea și vindecarea eficientă a petelor acneice.

I  PEEL | BETA LIFT™:
Acest tratament puternic cu acid salicilic 
țintește rapid și eficient și îmbunătățește 

acneea medie și acneea.

I  PEEL | PERFECTION LIFT™:
Acest amestec concentrat de acid lactic, acid 

salicilic şi rezorcinol funcționează sinergic pentru 
a reduce rapid şi eficient aspectul de îmbătrânire 
avansată, pigmentare şi acnee. Acest tratament 

suplimentar puternic îți oferă un aspect mai tânăr 
într-un singur tratament.

Pe scurt, noi cunoaștem 
pielea. Produsele noastre 
multi-funcționale conțin 
cele mai înalte niveluri 
de ingrediente active și 
sunt adorate (și utilizate) 
de profesioniștii în 
îngrijirea pielii. Directorul 
clinic al IMAGE Skincare, 
Dr. Marc Ronert, 
dezvoltă formulele 
noastre proprietare 

pentru a ne asigura că fiecare dintre ele oferă eficiență 
superioară și rezultate reale. Unele dintre produsele 
și tratamentele noastre sunt atât de active, încât sunt 
disponibile doar printr-un profesionist licențiat. Pentru 
a găsi un profesionist în zona dvs. vizitați site-ul www.
imageskincare.com.ro

Găsiți un Profesionist:

ȘTIAI CĂ?
Exfolierea periodică accelerează 
procesul natural de reînnoire al 
pielii tale, ajută la controlarea 

acneei, diminuează tenul 
neuniform și decolorat, atenuează 
liniile fine și ridurile și lasă pielea 

fină și strălucitoare. Pentru
o rutină de exfoliere făcută acasă, 

încercați masca AGELESS total 
resurfacing de două ori pe 

săptămână.
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REGIMUL DE BAZĂ DIN 4 PRODUSE IMAGE SKINCARE ESTE SIMPLU DE UTILIZAT ȘI FUNCȚIONEAZĂ PUR ȘI SIMPLU. ATUNCI CÂND SUNT 

COMBINATE CU TRATAMENTE PROFESIONALE DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN PROFESIONIȘTI SKINCARE LICENȚIAȚI, IMAGE SKINCARE 

OFERĂ O SOLUȚIE PERSONALIZATĂ PENTRU OBIECTIVELE TALE SPECIFICE DE ÎNGRIJIRE A PIELII.

Tratamente faciale

ILLUMINATING FACIAL: Acest tratament de 
lux diminuează petele întunecate utilizând cele 
mai recente inovații din tehnologiile de iluminare și 
exfoliere. Tonul pielii este imediat îmbunătățit, 
oferind instant un ten strălucitor, radiant.

ANTIOXIDANT, ANTI-AGING FACIAL: După doar un 
tratament veți știi de ce Vitamina C este un ingredient anti-
îmbătrânire obligatoriu. Acest tratament de întinerire iluminează 
și face pielea mai fermă, în timp ce compușii vegetali calmanți 
reduc roșeața și adaugă hidratarea vitală. Liniile fine și ridurile 
sunt umplute și netezite pentru o transformare instantă Age 
later™.

Ia-ți adio de la erupții. Acest tratament facial purificator 

combină ingrediente antibacteriene puternice cu produse 

botanice calmante pentru a combate leziunile acneice 

fără a irita pielea delicată. Combate toate gradele de 

acnee, combinând un amestec puternic de benzoil 

peroxid și acid salicilic cu anti-inflamatoare botanice 

calmante.

BE CLEAR PURIFYING FACIAL:
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I  PEEL | ORMEDIC LIFT™:  Un amestec de 
enzime și peptide de dovleac, ananas, papaya și 

mango într-un gel de bază de aloe vera organică; acest 
peel non-chimic reechilibrează, regenerează și reface 
pielea în timp ce tehnologia cu celule stem vegetale 

derivate din tătăneasă reîncarcă celulele stem ale 
pielii, ajutând la menținerea tinereții pielii.

I  PEEL | THE SIGNATURE FACELIFT®:  
Tratamentul Signature, condus de rezultate, combină 
Vitamina C, acizi hidroxi și enzime pentru a accelera 

reînnoirea celulară. Noua tehnologie de celule stem centella 
ajută pielea predispusă la roșeață și complexele detoxifiante 

vegetale și energizante oferă rezultate semnificative după 
doar o ședință.

O2 LIFT TREATMENT: Acest tratament de lux de 

îngrijire a pielii infuzează oxigen, celule stem 

derivate din plante, peptide și o concentrație înaltă 

de enzime vegetale în piele, lăsând-o iluminată, 

împrospătată și reîntinerită.

Peeling-uri cu Oxigen:

Peeling-uri cu Enzime:

OXIGENUL OFERĂ NUMEROASE BENEFICII PENTRU UN TEN SĂNĂTOS ȘI RADIANT: 

AJUTĂ LA RECUPERAREA LUMINOZITĂȚII PIELII CU PROBLEME, PURIFICĂ PORII 

ÎNFUNDAȚI, SPRIJINĂ PRODUCȚIA DE COLAGEN ȘI ILUMINEAZĂ PIELEA MATĂ. 

DISPONIBIL LA ESTETICIANUL DVS., ACEST O2 LIFT PEEL OXIGENANT LIVREAZĂ 

UN STIMUL INSTANT ȘI VIZIBIL ȘI REVIGOREAZĂ PIELEA, DÂNDU-I O STRĂLUCIRE 

SUPERBĂ.

PEELING-URILE NOASTRE CHIMICE AJUTĂ LA REMEDIEREA 

EFECTELOR VIZIBILE ALE LEZIUNILOR ÎN DOUĂ MODURI. 

PRIMA DATĂ, SE ELIMINĂ CELULELE MOARTE ȘI MATE 

PENTRU A ILUMINA PIELEA ȘI A REDUCE ASPECTUL DE LINII 

FINE, RIDURI, PETE DE VÂRSTĂ, PORI ÎNFUNDAȚI ȘI ROȘEAȚĂ. 

APOI COLAGENUL ESTE SUSȚINUT PENTRU O PIELE MAI 

FERMĂ DE DURATĂ. ÎNTREBAȚI ESTETICIANUL DVS CARE 

PEELING CHIMIC IMAGE SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE 

NEVOILOR PIELII TALE

Aruncă o privire la Protocoalele Noastre Faciale 
vizitând www..youtube.com/imageskincare

VREI MAI MULT?
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Tratamente pentru corp

TRATAMENT PURIFYING BACK: Erupțiile 
nu sunt limitate doar la pielea feței. Acest 
tratament clinic combină enzime de fructe, acizi 
hidroxi și produse botanice anti-inflamatoare 
puternice pentru a elimina încăpățânata și deseori 
jenanta acnee de spate. Acest tratament clinic 
combină exfolierea chimică și mecanică cu acid 
salicilic antibacterian și produse vegetale anti-
inflamatoare pentru a vindeca erupțiile apărute pe 
spate.

RATAMENT PENTRU TONIFIEREA 
GÂTULUI ȘI A DECOLTEULUI: 
Îmbătrânirea nu se oprește la față, de ce s-ar 
termina acolo tratamentele? Acest tratament 
orientat spre rezultate combină cele mai inovative 
ingrediente disponibile în industria de astăzi 
pentru a șterge ridurile, a corecta pigmentarea și a 
tonifia pielea lăsată. Crește volumul pielii, o lasă 
radiantă și pregătită pentru un decolteu 
provocator.

Acest tratament de contur corporal începe cu periatul 

uscat al corpului pentru a stimula circulația și a sprijini 

eliminarea toxinelor. Apoi, primiți o aplicare a

cremei noastre revoluționare de tonifiere corporală 

pentru a tonifica și a da fermitate pielii lăsate, a întări 

fibrele de colagen și a reduce volumul celulor lipide. 

Obțineți picioare mai ferme și mai tinere

cu doar un tratament

TRATAMENT PENTRU 
TONIFIEREA CELULITEI 

PICIOARELOR:

Mențineți o strălucire de bronz tot timpul anului - nu e 

necesară lumina soarelui! Acest tratament de lux 

începe cu un scrub corporal complet, utilizând un 

amestec de enzime de fructe,

acizi hidroxi și agenți de curățare naturali a pielii pentru 

a pregăti o piele perfectă. Apoi, veți fi acoperite 

hidratantul nostru Body Bronzer corporal cu agenți 

auto-bronzanți derivați din proteine de zahăr

pentru a vă lăsa o strălucire

bronzată natural.

TRATAMENTUL
BUFF&BODY BRONZE:

Aproape 9 din 10 femei se luptă cu o 
formă a celulitei. Chiar și femeile care sunt 
într-o formă bună se pot lupta cu celulita 
din diverse motive, cum ar fi predispoziția 
genetică și hormonii. Pentru a ținti aceste 
probleme utilizați crema tonifiantă 
corporală BODY SPA CELL.U.LIFT între 
tratamentele corporale. Această cremă 
tonifiantă combate lăsarea pielii și reduce 
aspectul neregularităților pielii la nivel 
celular.



DESIGNER PEELS
N U  T O AT E  P E E L I N G - U R I L E  S U N T  C R E AT E  Î N  M O D E  E G A L

Gel Organic de 
Aloe Vera

Complex de 
detoxifiere

Complex de 
energie

Complex de celule 
stem derivate din 

plante

Complex de 
iluminare botanic

P

Complex de 
protecție

Introducem o adevărată revoluție în peeling-ul clinic. Clinical Couture Designer Peels sunt singurele peeling-uri care pot fi formulate personalizat 
pentru a fi compatibile cu tipurile de piele individuale. Combinați oricare dintre soluțiile noastre de peeling bazate pe gel de aloe vera organică 
cu Colecția noastră I ENHANCE pentru a reîntineri, ilumina, a netezi ridurile, a detoxifia, a proteja, a energiza, a hidrata sau orice altă combinație 
necesară pentru o piele tânără, radiantă. Pentru a găsi un profesionist Clinical Couture aproape de dvs., vizitați-ne  www.imageskincare.com.ro.
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in păcate, comercianții online 
neautorizați obțin produsele

noastre fără permisiunea noastră 
din diverse surse. IMAGE Skincare 
se opune ferm împotriva acestor 
diversiuni, și ne concentrăm 
asupra comercializării produselor 
noastre doar de către comercianți 
de încredere, autorizați.
Devenind comerciantul oficial 
online de încredere al produselor 
IMAGE Skincare, acum putem 
lupta împotriva acestui fenomen.

Comercializarea

a produselor
neautorizată

IMAGE SKINCARE ONLINE

"

"
DACĂ PREȚUL ESTE PREA BUN 

PENTRU A FI ADEVĂRAT, ATUNCI 

PROBABIL ESTE. NU CUMPĂRAȚI 

NICIODATĂ PRODUSE SKINCARE DE

LA UN COMERCIANT ONLINE 

NEAUTORIZAT.

D

Vezi ce spune Janna Ronert despre
vânzările neautorizate pe
www.youtube.com/imageskincare

VREI MAI MULT?
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3. PRODUSE 
CONTRAFĂCUTE

Este posibil ca produsul pe care îl 
vizați este la reducere pentru că este 

contrafăcut. Achiziționarea unei genți sau 
a unei perechi de pantofi contrafăcute 

este una, dar un asemenea lucru în 
domeniul îngrijirii pielii poate fi foarte 
periculos. Este posibil ca oamenii care 
fabrică aceste produse să folosească 

scurtături în procesul de producție. Pot 
adăuga ingrediente dăunătoare sau pot 
fabrica produsele în condiții insalubre. 

Chiar mai rău, pot fi folosiți copiii în 
procesul de fabricație ale produselor 

contrafăcute.

Dacă prețul este prea bun pentru a fi adevărat, atunci 
probabil că este. Nu cumpărați niciodată produse de 
îngrijire a pielii de la un comerciant online neautorizat, 
chiar și aceia în care aveți încredere și de la care 
cumpărați frecvent alte produse. Dacă aveți întrebări 
referitoare la comercializarea online a produselor 
IMAGE Skincare, vă invităm să vorbiți cu unul dintre 
reprezentanții noștri de Relații cu Clienți sunând 
la 1-800-796-SKIN sau ne puteți scrie un email la 
customercare@imageskincare.com.

Nu lăsați potențialele reviewuri 
online false să vă păcălească. 
(Da, este destul de des întâlnit 
ca vânzătorii neautorizați 
să cumpere reviewuri false 
pentru a-și face produsele 
să pară reale). Fiți sceptici la 
reviewurile care nu au detalii 
sau sunt prea pozitive. Verificați 
sursa. Face trimitere la profilul 
comerciantului sau la reviewuri 
anterioare, sau o pagină de 
social media care dovedește că 
reviewer-ul este real?

CELE MAI IMPORTANTE 3 
MOTIVE PENTRU A NU CUMPĂRA
DE LA UN COMERCIANT ONLINE 

NEAUTORIZAT:

COMERCIANȚII ONLINE NEAUTORIZAȚI

FERIȚI-VĂ DE REVIEWURILE ONLINE FALSE!

2.  FURT DE IDENTITATE
Conform Departamentului de Justiție 

al Statelor Unite, furtul și frauda de 
identitate sunt termenele folosite pentru 

toate ilegalitățile prin care o persoană 
obține și folosește în mod ilegal datele 

personale ale unei alte persoane în moduri 
care presupun fraude sau înșelăciuni, de 
obicei pentru câștiguri materiale. Aveți 

grijă când cumpărați cu discounturi mari 
de la comercianți online neautorizați. Vă 

puteți expune informațiile personale și ale 
cardurilor de credit la furtul de identitate

OBȚIN PRODUSE IMAGE SKINCARE FĂRĂ 
PERMISIUNEA NOASTRĂ DIN SURSE VARIATE.

IIMAGE Skincare produce constant cele 
mai noi tehnologii anti-îmbătrânire, 
echilibrante, hidratante și radiante 
pentru a duce mai departe pentru 
întreaga lume misiunea Age Later ™
Vizitarea unui profesionist în îngrijirea 
pielii nu vă va ajuta doar a vă îmbogăți 
cunoștințele despre produse, dar vă 
va ajuta și să înțelegeți de ce anumite 
ingrediente și tehnologii sunt potrivite 
pentru problema dvs. specifică a pielii. 
Aici la IMAGE Skincare, noi credem într-o "dietă a pielii" echilibrată 
care se concentrează pe ingredientele de care are nevoie pielea ta 
ca nutrienți și protecție. Gândindu-se la aceasta, esteticianul tău va 
sugera regimul perfect pentru acasă. Corelat cu o serie de tratamente 
profesionale direcționate, veți fi pe drumul spre  a obține cea mai 
frumoasă piele! Pentru a găsi un profesionist în zona dvs., vă rugăm să 
vizitați noul nostru site îmbunătățit

DE CE AR TREBUI SĂ VIZITAȚI 
UN PROFESIONIST SKINCARE 
LICENȚIAT?

1 .  PRODUSE EXPIRATE
Multe din ingredientele active din 

produsele de îngrijire a pielii se pot 
deteriora în timp.

Comercianții neautorizați au rareori grijă 
să urmeze bunele practici referitoare la 
depozitare și manipulare. Contactul cu 

oxigenul și căldura pot scădea eficacitatea 
formulelor de îngrijire a pielii, dar acesta 

este cel mai mic pericol. Apariția bacteriilor, 
a mucegaiului, a drojdiei și a prafului poate 
cauza reacții alergice serioase și multe alte 

afecțiuni mai grave.
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5 PRODUSE CARE ÎȚI OFERĂ REZULTATELE "AGE 
LATER", RECOMANDATE DE ESTETICIENII IMAGE

FERMITATE 
COMPLETĂ
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FORMULATĂ MEDICAL PENTRU:
Piele îmbătrânită

Pierderea elasticității
Piele lăsată și fără fermitate

FORMULATĂ MEDICAL PENTRU:
Pentru toate tipurile de piele Piele uscată/

deshidratată
Piele sensibilă și predispusă la roșeață Piele 

deteriorată sau arsă de soare Piele uleioasă sau 
predispusă la acnee
Uz post-tratament

INGREDIENTE DE ULTIMĂ GENERAȚIE: INGREDIENTE DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

TEHNOLOGIA VECTORIZE::
Un sistem de livrare revoluționar cu activare treptată asigură o penetrare mai 
adâncă și o eliberare treptată de active împotriva îmbătrânirii. Odată aplicat 

pe piele, ingredientele sferice încapsulate eliberează str cu strat, sporind 
eficacitatea și livrând rezultate durabile pentru până la 48 de ore.

UPLEVITY™ PEPTIDE:
Tetrapeptidele A susțin colagenul și sinteza de elastină 
funcțională pentru a da pielii un aspect tonifiat și ferm.

IDEALIFT™:
Lipopeptidele A susțin sinteza de elastină și micșorează 

efectele vizibile ale gravitației și lăsarea cutanată.

MAJESTEM™:
Un ingredient activ care are proprietăți puternice de lifting pentru a 

îmbunătăți vizibil aspectul de lăsare a pielii lăsate a gâtului.

ANTIOXIDANT BLEND:
Un amestec puternic de antioxidanți include Vitamina E și BV-OSC, 
o formă stabilă, solubilă în ulei și ultra-eficientă de Vitamina C, care 

iluminează pielea și susține sinteza de colagen.

POLYPEPTIDE COMPLEX
Un amestec de peptide studiat clinic include Bio peptide CL™, 

o peptidă mesager care susține producția de colagen.

HYALURONIC ACID
Hidratează profund pielea captând de 1.000 de ori propria 
greutate în apă pentru un efect volumizator și strălucitor.

RESVERATROL
Antioxidant puternic care protejează celulele pielii de agresorii mediului 

înconjurător, neutralizează impactul radicalilor liber dăunători și 
accentuează luminozitatea feței.

 

Pentru că semnele îmbătrânirii se extind mai departe decât fața, 
această cremă pentru fermitate țintește lăsarea pielii, ridurile 
și cutele adesea ignorate de pe gât și decolteu Concentrația 
sa maximă de peptide care consolidează pielea și celule stem 
de plante nou descoperite care ajută la ridicarea pielii lăsate, la 
menținerea elasticității și la definirea liniei gâtului și a maxilarului.

Acest ser reconfortant este un bestseller IMAGE dintr-un motiv 
întemeiat: Acționează eficient asupra tuturor tipurilor de piele 
pentru a atenua aspectul ridurilor, a susține colagenul și a proteja 
pielea împotriva leziunilor oxidante. Funcționează ca un semnal 
de alarmă pentru piele pentru a începe lupta împotriva semnelor 
vizibile de stres și oboseală care apar de obicei la pielea îmbătrânită.

the MAX™
STEM CELL NECK LIFT

VITAL C
HYDRATING ANTI-AGING SERUM

untem obsedați de piele. Toată. De la A la Z și fiecare ingredient inovator și de ultimă generație dintre ele.
Participăm la convenții, cursuri și workshop-uri pentru a ne educa permanent în legătură cu cele mai 

recente trenduri din industria îngrijirii pielii. Preferințele noastre se schimbă în funcție de anotimpuri și de 
tipurile specifice de piele, dar acestea sunt cele 5 produse despre care Esteticienii IMAGE sunt de acord că 
sunt potrivite oricând pentru un ten fantastic și fabulos

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE 
ASPECTUL GÂTULUI 

LĂSAT ȘI A 
CONTURULUI 
MAXILARULUI

ILUMINEAZĂ ȘI 
CREȘTE FERMITATEA 

PIELII
 

S
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AGELESS
TOTAL EYE LIFT CRÉME

the MAX™
STEM CELL CRÉME

I MASK
BIOMOLECULAR HYDRATING

RECOVERY MASK

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE 
FERMITATEA PENTRU A 

REDUCE ASPECTUL 
PUFOS AL PIELII

CREȘTE FERMITATEA
ȘI NETEZEȘTE 

ASPECTUL PIELII

 
CREȘTE DRAMATIC 

HIDRATAREA BLOCÂND 
UMEZEALA ÎN PIELE

FORMULATĂ MEDICAL PENTRU: 
Îmbătrânită

Linii fine și riduri Lăsarea pleoapelor
Cearcăne

FORMULATĂ MEDICAL PENTRU: 
Piele îmbătrânită Piele deshidratată

Linii și riduri datorate expresiilor faciale Piele 
deteriorată de mediu

FORMULATĂ MEDICAL PENTRU:
Toate tipurile de piele Piele uscată/

deshidratată
Piele sensibilă Piele mată

Piele post-tratament sau post-peeling chimic
 

INGREDIENTE DE ULTIMĂ 
GENERAȚIE

INGREDIENTE DE ULTIMĂ 
GENERAȚIE:

INGREDIENTE DE ULTIMĂ 
GENERAȚIE: 

CELULE STEM DERIVATE DIN PLANTE:
Celule stem de mere ajută la încetinirea 

procesului de îmbătrânire a pielii și sunt dovedite 
a reduce adâncimea ridurilor.

ARGIRELINE NP®:
Această peptidă a fost dovedită să funcționeze ca 
un neuromodulator care reduce aspectul de linii 

fine, de riduri și de linii ale expresiei.

MATRIXYL SYNTHE TRIPEPTIDE:
Încurajează producția de colagen pentru a da un 

efect de lifting vizibil pielii și pentru a reduce 
volumul ridurilor.

SYN®AKE:
O peptidă care ajută la netezirea pielii și la 

reducerea aspectului ridurilor.

SKIN TIGHTENER® ST:
Un complex de fermitate bazat pe plante marine 
oferă un efect calmant imediat și îmbunătățește 

vizibil strălucirea feței.

JEJU VOLCANIC OXYGEN WATER:
Provenită din insula Sud Coreeană Jeju, această 

apă de magmă vulcanică este bogată în minerale 
naturale și niveluri de oxigen care îmbunătățesc 
semnificativ hidratarea și ajută la îmbunătățirea 

penetrării ingredientelor hidratante.

RESVERATROL:
Antioxidant puternic care protejează celulele 

pielii de agresorii mediului înconjurător, 
neutralizează impactul radicalilor liber dăunători 

și accentuează luminozitatea feței.

HYALURONIC ACID:
Hidratează profund pielea captând de 1.000 de 

ori propria greutate în apă pentru un efect 
volumizator și strălucitor.

 

AMINO ACID COMPLEX:
Un amestec de amino-acizi esențiali pielii care 

susține colagenul și elastina și eliberează nutrienți în 
piele.

AMESTEC DE RETINOL ȘI ACID GLICOLIC::
O formă potentă de Vitamina A funcționează 
împreună cu acidul glicolic pentru a readuce 
pielea la suprafață în jurul ochilor, în timp ce 

susține producția de colagen.

EYELISS™ COMPLEX:
Un amestec de peptide anti-îmbătrânire care 

este focalizat pe zona delicată a ochilor pentru a 
reduce aspectul umflat și cearcănele.

PEPHA®-TIGHT:
O formă proprietară de exctract de alge cu un 
efect de fermitate imediat, ajutând în acelasși 

timp la netezirea aspectului liniilor fină pentru o 
îmbunătățire pe termen lung.

Această formulă de lux are ca obiectiv 
semnele de oboseală și îmbătrânire din 
zona delicată a ochilor, instant și de-a 
lungul timpului. Livrează celule stem 
vegetale, Vitamina C și peptide anti-
rid care funcționează rapid dar delicat 
pentru a reduce aspectul de linii fine, 

piele lăsată și umflată.

Obțineți rezultate maxime peste noapte cu 
această cremă revoluționară care livrează 
beneficii antioxidante de neegalat și care 
consolidează mecanismele defensive ale pielii. 
Celule stem revoluționare derivate din plante 
alpine imită capacitățile de supraviețuire 
în condiții extreme ale plantei, promovând 
longevitatea celulelor pielii și încurajând retenția 
umidității. Livrează o concentrație ridicată de 
peptide care reduc aspectul ridurilor și susțin 
remodelarea colagenului, alături de un complex 
de fermitate vegetal care netezește vizibil pielea.

Masca stratificată bogată în umiditate 
conține o concentrație ridicată de 
ingrediente ultra-hidratante pentru a salva 
pielea mată și uscată. Pielea absoarbe 
complexul biomolecular, care hrănește 
profund și furnizează beneficii anti-
îmbătrânire pentru a lupta împotriva 
semnelor de uscare, a reduce aspectul 
liniilor fine și a ridurilor, și de a da instant 

pielii un aspect ferm, plin de volum.



www.imageskincare.com.ro|

Aceste măști stratificate de ultimă generație sunt formulate cu tehnologia revoluționară hidrogel pentru o aderență superioară, hidratare 
și efect de lifting. Infuzate cu o fuziune unică de apă vulcanică, elemente vegetale iluminatoare și antioxidanți pentru un aspect tânăr și 

strălucire supremă.

ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE | HIDRATANTĂ
BIOMOLECULAR SHEET MASKS

SECOND SKIN SHEET MASK 
INFUSED WITH ESSENCE
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COLAGEN:
ESTE CHIAR ATÂT DE IMPORTANT?
olagenul este cea mai abundentă proteină structurală din țesutul nostru conjuctiv, formând 75% din pielea noastră. Susține aspectul 
pielii fine și tinere și oferă structură și rezistență oaselor, mușchilor și tendoanelor. Colagenul, cheratina și elastina oferă pielii 

rezistență, elasticitate și structură.

Corpul produce în mod natural colagenul de care are nevoie, dar această producție este perturbată treptat ca parte a procesului natural 
de îmbătrânire. Femeile produc mai puțin colagen decât bărbații, și acest colagen este pierdut cu o rată de aprox. 1% pe an. Asta 
înseamnă că o femeie și-a pierdut deja pe cale naturală aproape jumătate din colagen din piele până la vârsta de 50 de ani.

Colagenul este de asemenea afectat foarte mult de mediul înconjurător, cum este expunerea la soare, nutriție, leziuni ale pielii și 
expunere la toxine cum sunt poluanții, fumul de țigară și drogurile recreaționale. Cu un colagen scăzut, pielea își pierde elasticitatea și 
fermitatea naturală, și apar liniile fine, ridurile și lăsarea pielii.

C
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OUR FAVORITE YANA™

smoothies
Intensificați efectul colagenului amestecând shoturi 

zilnice de colagen YANA™ într-un smoothie!

Ingrediente:
• 1/2 ceașcă căpșuni organice (înghețate sau 

proaspete)
• 1/2 ceașcă afine organice (înghețate sau 

proaspete)
• 1/2 ceașcă de iaurt organic de vanilie
• 1/2 ceașcă lapte organic de migdale
• 1/2 ceașcă gheață
• 1 fl oz (30ml) YANA™ Daily Collagen Shot

Ingrediente:
• 1/2 ceaşcă apă de cocos organică
• 1 ceașcă ananas tăiat (înghețat sau proaspăt)
• 1 ceașcă mango tăiat (înghețat sau proaspăt)
• 1 ceașcă kale
• 1 fl oz (30ml) YANA™ Daily Collagen Shot

INSTRUCȚIUNI
1. Folosiți blenderul pe maxim pentru 1 minut 

sau până devine fin
2. Savurați smoothie-ul YANA™. Calea către o 

piele iluminată.

INSTRUCȚIUNI
1. Folosiți blenderul pe maxim pentru 1 minut 

sau până devine fin
2. Savurați boosterul YANA™. Calea către o piele 

iluminată.

PORȚII: 2

PORȚII: 2

YANA™ AGE LATER 
ANTIOXIDANT SMOOTHIE

YANA™ COCONUT KALE 
COLLAGEN BOOSTER

CE ESTE COLAGENUL?

Colagenul este cea mai abundentă proteină din corp, susținând coeziunea, 
elasticitatea și regenerarea pielii. Forma predominantă de colagen din piele este de 
tipul I, care reprezintă aproximatic 80%, susținând rezistența pielii, în timp ce 20% 

este colagen de tip III, care menține elasticitatea. Colagenul este compus din diverși 
aminoacizi care sunt, în termeni simpli, cărămizile de bază ale proteinelor din piele. 
Cei mai comuni aminoacizi includ glicina, prolina, hidroxiprolina și arginina. Aceștia 
oferă nutrienți pentru a hrăni pielea, părul și unghiile și sunt esențiali în menținerea 

colagenului la niveluri sănătoase.

CE SUNT PEPTIDELE? 

Peptidele joacă de asemenea un rol important în menținerea nivelurilor sănătoase 
de colagen în piele. Aminoacizii formează lanțuri de proteine numite peptide, 
aceste lanțuri formează atât șirurile lungi cât și cele scurte, fiecare oferind un 

beneficiu anti-îmbătrânire specific și puternic, ajutând la stimularea producției 
naturale de colagen. Menținerea nivelului de colagen este cheia pentru o piele 

frumoasă, din păcate datorită îmbătrânirii, producția de colagen începe să 
încetinească și structurile celulare încep să își piardă structura. Ca rezultat, pielea 

devine fragilă, mai puțin elastică și încep să se formeze riduri. Acesta este momentul 
când suplimente de colagen ar trebui adăugate la regimul zilnic.

CE ESTE COLAGENUL HIDROLIZAT?

Suplimentarea colagenului în piele este realizată cel mai bine într-o formă specifică 
numită colagen hidrolizat, care este compus din aminoacizi mici, numiți de 

asemenea peptide de colagen, care sunt absorbite rapid de corp și care stimulează 
producția naturală proprie de colagen a corpului. În studiile clinice, această formă 

bio-disponibilă de colagen a fost dovedită a reduce semnificativ volumul ridurilor, a 
crește elasticitatea și nivelurile de hidratare ale pielii. Datorită capacității de 

absorbție a colagenului hidrolizat, au fost demonstrate creșteri semnificative ale 
fibroblastelor, care duc la o densitate crescută a pielii  

CUM CONTRIBUIE CERAMIDELE?

Ca și colagenul, ceramidele sunt de asemenea o componentă majoră a pielii. 
Ceramidele protejează împotriva pierderii umidității și promovează un aspect tânăr 
și suplu. Ceramidele susțin de asemenea matricea pielii, contribuind la fermitate și 
hidratare. Un extract potent pe bază de plante derivat din semințe de grâu este o 
ceramidă naturală și fără gluten, care a fost dovedită a fi foarte eficientă la a reface 

hidratarea pielii, esențială pentru bariera de umiditate.

AGE LATER CU YANA™ DAILY COLLAGEN SHOTS
PRODUCȚIA DE COLAGEN ESTE PERTURBATĂ TREPTAT CA 

PARTE A PROCESULUI NATURAL DE ÎMBĂTRÂNIRE.
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DESCOPERIȚI TEHNOLOGIA DIN SPATELE 
FORMULEI UNICE YANA

CUM 
FUNCȚIONEAZĂ?
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ÎNȚELEGEȚI DAUNELE 
PROVOCATE DE RADICALII 
LIBERI 
Una dintre cele mai importante cauze ale 
îmbătrânirii pielii este stresul oxidativ cauzat de 
daunele radicalilor liberi. Daunele radicalilor 
liberi nu numai că duc la o îmbătrânire 
prematură, dar sunt și principalul contribuitor 
la inflamarea pielii. Pentru a obține o piele 
sănătoasă, tânără și radiantă, este important să 
oprim daunele radicalilor liberi.

ROLUL BIOTINEI ÎN HIDRATAREA 
PIELII 
Biotina, numită deseori ca vitamina frumuseții, 
protejează pielea împotriva pierderii de apă și împotriva 
razelor periculoase ale soarelui. Fiind cel mai mare 
organ al corpului, expus continuu la mediu, pielea se 
bazează pe acizii grași pentru a forma o barieră 
protectoare. Astfel, dacă există o deficiență de Biotină, 
celulele pielii vor arăta semne de deficiență, rezultând 
într-o piele uscată și o barieră compromisă împotriva 
mediului.

VITAMINA B6 COMBATE 
DEGRADAREA PROTEINELOR 
PENTRU A PREVENI ÎMBĂTRÂNIREA 
PIELII : 
Piridoxina, o formă unică de Vitamina B6,
ajută la menținerea stării pielii, luptând împotriva 
efectelor distructive ale degradării proteinelor implicate 
în îmbătrânirea normală. Piridoxina ajută de asemenea 
la tratarea unui număr de probleme ale pielii, inclusiv 
eczema, acneea, pielea uscată și psoriazisul.

ROLUL ANTIOXIDANȚILOR 
ESTE DE A PREVENI 
DAUNELE CAUZATE DE 
RADICALII LIBERI 
Antioxidanții sunt printre primele linii de 
apărare pe care corpul nostru le folosește 
împotriva daunelor radicalilor liberi. Există 
multe tipuri de radicali, dar cei care afectează 
cel mai mult sistemele biologice sunt derivați 
din oxigen, și sunt cunoscuți colectiv ca 
specii reactive de oxigen. Datorită structurii 
sale celulare, oxigenul este în mod special 
susceptibil la formarea radicalilor. Deși  
corpul uman a dezvoltat un număr de 
sisteme pentru a elimina radicalii liberi cum 
ar fi speciile reactive de oxigen, acest lucru 
nu este 100% eficient. Antioxidanții 
alimentari ca cei care se regăsesc în YANA™  
reduc semnificativ efectele adverse al 
speciilor reactive de oxigen.

CAPACITATEA DE ABSORBȚIE A OXIGENULUI DE 
RADICALI 
Amestecul unic al YANA de acid hialuronic, extract de frunză de ceai 
verde, suc organic de acai și extract organic de rodie prezintă o valoare 
ridicată de ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) care reprezintă 
abilitatea de a produce antioxidanți. Valoarea ORAC măsoară eficiența de 
a livra atât de necesarii antioxidanți pentru a vă ajuta corpul să lupte 
împotriva daunelor radicalilor liberi. Cu cât este mai mare valoarea ORAC, 
cu atât mai mare este numărul de antioxidanți.

PE SCURT
YANA™ este un lichid revoluționar zilnic 

pentru frumusețe, care ajută la 
reconstruirea și întărirea pielii, susținând 
producția naturală de colagen a corpului. 

Acest amestec proprietar foarte concentrat 
de peptide de peptide de colagen, 

ceramide, antioxidanți și vitamine ajută la 
refacerea elementelor esențiale necesare 

pielii pentru a reface
și menține aspectul tineresc.*

CUM POT SUPLIMENTELE DE COLAGEN SĂ 
COMBATĂ DAUNELE PROVOCATE DE RADICALII 

LIBERI?
ANTIOXIDANȚII REPREZINTĂ UNUL DINTRE CELE MAI EFICIENTE INGREDIENTE DIN 

YANA™, OPRIND DAUNELE CAUZATE DE RADICALII LIBERI LA NIVELUL PIELII. 

*Aceste afirmații nu au fost evaluate de Agenția pentru Alimentație și Medicamente din Statele Unite 
Acest produs nu a fost destinat pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală.
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În Mai 2017, Fundația Care for Skin a găzduit prima sa Gală 
la Resortul Four Seasons în Palm Beach, Florida.

Mulțumită donațiilor generoase, împreună cu o licitație live 
și una tacită, evenimentul a strâns suficienți bani pentru a 

salva un copil pe zi pentru întregul an.

1. Dr. Marc Ronert, Janna Ronert și Dr. Pirko 
Maguina pozează împreună.

2. Oaspete muzical special Nick Fradiani, 
câștigător la American Idol Sezonul XIV

3. Dr. Marc Ronert & Janna Ronert cu oaspeții 
speciali Ava Roosevelt și Alex Donner.

Prima Gală

Anuală
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“A fost o noapte foarte specială,” a spus Dr. Marc Ronert, 
fondator al Fundației Care for Skin. "Nu pot mulțumi 
îndeajuns tuturor pentru participarea la acest event care 
ne-a schimbat viața.”

Fanii l-au admirat pe oaspetele muzical special Nick 
Fradiani, câștigător al American Idol Sezonul XIV. 
Fradiani a parcurs rapid American Idol, revendicând 
titlul de campion și lansându-și proiectul solo de debut, 
Hurricane. Locuind acum în statul său natal Connecticut, 
Fradiani s-a întors la sufletul muncii sale, creând cântece 
cu melodii și ritm care îi amintesc de ce a ales muzica. 
Fradiani a acceptat să apară ca oaspete muzical special 
pentru a susține Fundația Care for Skin.

Ce este Fundația Care for Skin?
Fondată în 2011 de către Dr. Marc Ronert, Fundația 
Care for Skin este o organizație non-profit creată pentru 
a sprijini persoanele care au suferit leziuni ale pielii 
datorate accidentelor, tumorilor, arsurilor, cicatricilor sau 
anomaliilor genetice. Scopul organizației noastre este 
de a reface aspectul natural al feței și al corpului prin  
tehnici plastice și reconstructive pentru cei care altfel 
nu și-ar fi putut permite astfel de operații. Ajutăm acolo 
unde pielea este necesară sub formă de transplanturi de 
piele, corecții ale cicatricilor, eliberări de contracții și alte 
tehnici chirurgicale plastice. Crearea de parteneriate cu 
persoane și organizații care gândesc la fel ne-a permis să 
oferim cel mai important impact.
Dorești să te implici?
Care for Skin are un Consiliu Medical care organizează 

și coordonează călătorii către țările din Lumea a Treia 
pentru a ajuta pacienții care au nevoie de înlocuirea 
pielii. Oferim de asemenea o platformă pe site-ul 
nostru medicilor care doresc să realizeze operații fără 
remunerații financiare, pentru oameni care au nevoie 
de acest lucru.  Vă rugăm să ne contactați pentru 
a afla mai multe despre modul cum puteți deveni 
medic. Pentru mai multe informații, vă rugăm să 
vizitați www. careforskin.org.

Donații care schimbă vieţi
Care for Skin este o organizație de caritate publică cu 
statut 501(c)(3). Acceptăm donații pentru a susține 
activitățile noastre curente și viitoare. 100% din aceste 
donații vor fi utilizate pentru a sprijini pacienții, nu 
pentru muncă administrativă. Toate cheltuielile legate 
de munca administrativă sunt suportate de IMAGE 
Skincare. Donațiile pot fi făcute direct pe site-ul nostru 
www.careforskin.org.
 

DR. MARC RONERT M.D. PH.D. DEPĂȘEȘTE BARIERELE CARIEREI SALE

AVEȚI O 

ÎNTREBARE 

PENTRU DR  DR. 

MARC RONERT?

MAI MULT DECÂT 
UN DOCTOR 

Dr. Ronert a povestit cât de mult a evoluat cariera sa, de la chirurg plastician la unul dintre cei mai de seamă creatori de 
produse din industrie, și a oferit detalii despre ce va urma în viitorul industriei îngrijirii profesionale a pielii.

On Saturday October 7th 2017, Dr. Marc Ronert stood in front 
of hundreds of attendees at Plastic Surgery; The Meeting.

Marc A. Ronert, M.D. Ph.D., este un Chirurg Plastic, Reconstructiv și Estetic 
certificat de Consiliul European, și de asemenea un membru al Consiliului 
European al Chirurgilor Plastici și Reconstructivi. El este certificat și licențiat să 
profeseze în 27 de țări, inclusiv Uniunea Europeană și Elveția.

În timp ce Dr. Ronert nu practică medicina la momentul actual în Statele Unite, 
el efectuează operații pentru fundații și carități din toată lumea.

Dr. Marc Ronert with Dr. Jeffrey Colyer 
were both invited speakers at the 

Plastic Surgery, The Meeting held in 
Orlando, Florida.

Vizionar şi pionier în cercetarea 
clinică, Dr. Ronert conduce 
dezvoltarea fiecărui produs 
IMAGE de îngrijire a pielii. 
Pregătirea sa anterioară în 
domeniul științific și medical îl 
ajută în misiunea de a descoperi 
noi abordări bazate pe dovezi, 
pentru a încetini și a inversa 
procesul de îmbătrânire. 
Cercetarea și dăruirea extensivă 
a Dr. Ronert pentru a descoperi 
cele mai noi tehnologii de 
îngrijire a pielii a adus IMAGE 
Skincare în avangarda inovației.
 

Aveți o întrebare la care trebuie să răspundă 
doar un Chirurg Plastic și Reconstructiv 
Certificat de Consiliul European - și un guru 
total al ingredientelor? "Întreabă Chirurgul 
Plastician' prin email la AskDrRonert@
imageskincare.com. Întrebările tale pot fi 
prezente în următoarea ediție a revistei 
IMAGE!

În Martie 2017 am prezentat complexul 
de intensificare Care for Skin Ormedic 
sheer pink lip. Pentru fiecare achiziție, 
1$ este donat către Fundația Care 
for Skin. Acest hidratant pentru buze 
nuanțat subtil infuzează buzele cu 
o hidratare calmantă în timp ce 
îmbunătățește aspectul și volumul 
conturului buzelor. Diminuează liniile 
fine şi conține un complex anti-
îmbătrânire care susține colagenul din 
buze, pentru un aspect ferm și plin în 
mod natural.

Prima Gală

Anuală
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NE PLACE SĂ DISCUTĂM DESPRE SPA-URILE CARE ȘTIU SĂ FACĂ
ZGOMOT!

"Cu cât un estetician este mai priceput, cu atât vor deveni 
clienții lui mai educați. Fluxul nostru constant de clienți este 
menținut prin educația clientului și servicii eficiente. Clienții 
se entuziasmează spunând-mi ce formul IMAGE au dezvoltat 
care funcționează cu pielea lor"

- Kristina Kennett
  Proprietar + Estetician la White Rabbit Day Spa

Funcționând în zona South-metro a Minneapolis-St. Paul, 
Minnesota de mai bine de 35 de ani, Cole’s Salon oferă cu 
adevărat clienților o experiență excepțională personalizată. 
Oferind facilități și echipamente moderne alături de un 
mediu de învățare progresiv, echipa lor aspiră spre a livra o 
excelență tehnică și o relație specială cu clienții. Menționăm 
de asemenea ca The Star Tribune a numit acest salon ca fiind 
printre angajatorii de top din Minnesota!

"Scopul meu este să te ajut să arăți cel mai bine, de fapt 
FABULOS! Iubesc să ofer Post Treatment Trial/ Travel Kits 
după tratamente de genul Microneedling, Dermaplaning 
și Peels."

- Rhonda Vacanti
  Proprietar + Estetician la Changing Faces by Rhonda

De 70 de ani, Institutul Federico Beauty a ajutat mii de persoane 
din Sacramento, California, să aibă parte de training, experiență 
practică și sprijin din partea industriei, necesare pentru a lansa 
cariere de succes în domeniul frumuseții. Suntem o școală de 
frumusețe din Sacramento, deținută și condusă de o familie la a 
treia generație, construită conform crezului fondatorului nostru 
James A. Federico - "Nu îți vei câștiga traiul cu un permis, ci cu o 
educație".

Preferatele clienților
VITAL C hydrating repair créme
ILUMA intense lightening serum
PREVENTION+ daily hydrating 

moisturizer SPF 30

Cel mai vândut tratament
White Rabbit Signature Facial + 

Microdermabrasion

Locații din Minnesota: Southport 
Centre

Cobblestone Court
Cedar Cliff

Eagan Station
Marketplace 42

Recunoaștere:
MODERN SALON Media a numit 

clasa 2016 "Excelenţă în Educaţie" 
ca fiind premianți în al șaselea 

său program anual, recunoscând 
leadership-ul şi bunele practici între 

școlile de cosmetologie. Institutul 
Federico Beauty din Sacramento, 
California, a fost ales să reprezinte 

excelenţa în categoria Facilităţi.

Preferatele clienților:
VITAL C hydrating anti-aging serum

ILUMA intense eye créme
the MAX™ stem cell serum

Cel mai vândut tratament
Tratamentul nostru cel mai bine 
vândut este format din măștile 
custom utilizând masca cu gel 
echilibrant ORMEDIC și serurile 

IMAGE pentru tratamente faciale și 
dermaplaning. 

White Rabbit Day Spa
San Diego, CA

Cole's Salon & Spa
Minnesota

Changing Faces by Rhonda
Delray Beach, FL

Federico Beauty Institute
Sacramento, CA

A FI O IMAGINE insider

SUNTEȚI O AFACERE CARE VREA SĂ FACĂ ZGOMOT?
Adorăm să auzim cum spa-urile IMAGE  adună mulți fani și clienți loiali. Dacă doriţi ca spa-ul dvs. să fie luat în calcul "Să fie un IMAGE INSIDER" vă rugăm să 
ne trimiteți un email la  socialmedia@imageskincare.com şi puteți apărea în următoarea noastră ediţie!
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Heyday Spa este un magazin de îngrijire a pielii unde experți 
educați, tratamente cosmetice personalizate şi produse 

puternice se întâlnesc pentru a vă ajuta să obțineți cel mai bun 
ten. "Ceea ce mă SKINSPIRĂ cu adevărat este a face mai ușor 

pentru clienți să relaționeze cu profesioniști de îngrijire a pielii, 
astfel încât să poată avea cea mai bună piele posibilă.

Este atât de plăcut să scoți ce e mai bun din oameni, și 
încrederea în sine redescoperită odată cu asta."

- Adam Ross
  CEO of Heyday Spa

Preferatele clienților::
VITAL C hydrating anti-aging serum
AGELESS total pure hyaluronic filler

PREVENTION+ daily ultimate protection moisturizer SPF 50

Cel mai vândut tratament:
50 Minute Facial

Locaţii în New York City: NoMad, Tribeca, Upper East Side, 
Upper West Side and growing!

Evoluând constant în misiunea lor de a oferi servicii 
orientate spre rezultate, Anton a realizat parteneriate 
cu chirurgii plastici de top din zonă, cu doctorii, cu 

asistentele și cu tehnicienii laser antrenați la academie 
utilizând cele mai noi tehnologii și tehnici pentru a oferi 

servicii de spa medicale complete. "Favorita mea este 
masca de cocktailuri care folosește o mască cu gel cu 
o mască cu celule stem, acum cu filler hialuronic și cu 

ocazionala cremă de iluminare. O ador!"
- Felicity

Estetician/Manager la locaţia Pewaukee

Preferatele clienților:
AGELESS total facial cleanser

VITAL C hydrating enzyme masque
ILUMA intense lightening serum

Locaţii în Illinois
Pewaukee & Delafileld

Anton's Salon & Spa
Chicago, IL

Heyday Spa
New York City, NY

Angajaţii noştri IMAGE Skincare adoră 
"într-o călătorie rapidă la New York, am decis să vedem 
ce era cu toată agitația asta. M-am îndrăgostit de Heyday 
Spa și m-am surprins făcând prea multe poze pentru că 
magazinul era demn de Instagram! Esteticianul meu mi-a 
dat un tratament facial uimitor, dar ceea ce am adorat a fost 
ceea ce a urmat. În timpul tratamentului mi-a recomandat 
să mă exfoliez mai des şi să beau mai multă apă pentru a-mi 
menţine pielea hidratată și cu volum. În mai puțin de o oră, 
am primit un email cu toate sugestiile pe care mi le-a făcut 

în timpul tratamentului pentru a nu le uita, alături de recomandate Aceste detalii 
contează! Te face să te simți ca și cum au investit în timpul petrecut cu tine. Aceste 
lucruri mici contează!"
- Paula Gonzalez Perkoski
   Digital Media & Graphic Designer la IMAGE Skincare

Boo-Tox". Femeile și bărbații din zonă s-au putut
bucura de o seară cu clienți grozavi și angajați devotați  învățând 
despre produse și programându-se pentru tratamentele lor speciale
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" " Ooh la-la-lovely luscious lips! Produsul 
Ormedic balancing lip enhancement 
complex este înapoi pe stoc! Original și 
Sheer Pink! #imageskincare #agelater 
#oceanspali #eastmoriches"

IMAGINEA ESTE

totul aa
SĂ DEVENIM SOCIALI

Verificați ce spun oamenii despre IMAGE Skincare pe social 
media! Rămâneți conectați cu ceilalți membri ai națiunii 

IMAGE din 52 de țări din toată lumea. Asigurați-vă că postați 
pe contul vostru favorit de social media și e posibil să vă 

prezentăm în următorul număr!!

@oceanspali

@misssamanthadrew

@angelskinnyc

PESTE 40,800 
DE FOLLOWERI ȘI 

DEVENIȚI O PARTE A 
NAȚIUNII IMAGE 

ÎNSCRIINDU-VĂ LA 
NEWSLETTER-UL DE 
PE SITE-UL NOSTRU!
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Adorăm măștile 
cu straturi pe care 

IMAGE tocmai 
le-a lansat  Îți 

vor lăsa pielea 
fină, hidratată 

și strălucitoare. 
Disponibil pentru 

cumpărare sau 
ca adăugare la 

următorul
vostru tratament 

facial!

" Elizabeth mi-a făcut și mie 
cunoștință cu IMAGE Skincare
Ormedic Balancing Antioxidant 
Serum, care miroase ca o înghețată 
de portocale, pentru a calma 
inflamarea și a=mi rafina porii."
- Devon Abelman
  Reporter digital de frumusețe la @revista allure 

PRODUCT

VĂZUT ÎN

MAGAZINE

PRODUCTS

VITAL C
hydrating
anti-aging

serum

ORMEDIC
balancing
antioxidant
serum

VITAL C
hydrating
facial oil

Buzzworthy

Award-Winning
@mariakrasnikov

@angelskinnyc

@salonpaisley

@lytlesbeautycollege

@browsby_tiara



T H E  P A T H  T O  R A D I A N T  S K I N

www.imageskincare.com.ro

YANA™ este un lichid de frumusețe revoluționar conceput să fie ușor de băut 
în fiecare zi. Conține tehnologia Lumiplex™, un amestec proprietar concentrat 
de peptide de colagen, ceramide, antioxidanți și vitamine, care ajută la refacerea 
elementelor esențiale pielii tale, de care are nevoie pentru a reface și a menține 
aspectul tineresc.  Calea spre o piele radiantă nu a fost niciodată mai ușoară.

Studiile arată o îmbunătățire în hidratarea pielii la

100% din participanți în 30 de zile◊

Studiile au arătat îmbunătățiri în aspectul liniilor fine 

la peste 70% din participanți în 30 de zile◊

Studiile au arătat îmbunătățiri ale elasticității pielii

la 76% din participanți în 30 de zile◊

◊ STUDI I CL IN ICE EFECTUATE DE TERȚ I - AUGUST 2016
- Studiul clinic a fost efectuat folosind Corneometer CM 825 pentru a măsura nivelul de apă 
din piele și nivelul de hidratare.
- Studiul clinic a fost efectuat folosind Cutometer MPA 580 pentru a măsura fermitatea și 
elasticitatea.
- Studiul clinic a inclus fotografii pentru o clasificare expertă a radianței pielii și pentru analiza 
Vaestro a imaginii (sistem CR Canfield Visia_ liniilor fine și a ridurilor


