


Az Egészséges És Ragyogó Bőrért
Dr. C. Tuna Megoldások

A bőr a legnagyobb szervünk, amely folyamatosan regenerálódik. Számos tényező 
hatására, mint például az életmód, a stressz, a helytelen táplálkozás, az alváshiány, 

a szennyezett környezet, a káros napsugarak vagy a kozmetikai termékek nem 
megfelelő használatának hatására a bőr idővel veszít minőségéből. 

Ezeknek a tényezőknek a következményeként a bőr kiszáradhat, petyhüdtté válhat, 
aknék alakulhatnak ki rajta, a pórusok eltömődhetnek és még sok más probléma 

jelentkezését idézhetik elő.

A bőr típusától és igényeitől függően különféle termékekre lehet szükség a bőrápolás 
különböző fázisaiban. A Dr. C. Tuna kozmetikai termékcsalád – kezdve a bőrtisztítótól 
– minden bőrtípusra kínál megoldást. A Farmasi Laboratóriumában gyártott termékek 
olyan innovatív tudományos kutatások eredményeként jöttek létre, amelyek nemcsak a 
bőrproblémák megoldására fektetnek hangsúlyt, hanem a bőr minőségének javítására 

és a jövőbeni problémák megelőzésére is. 

A bőrápolási rutin során választott termékeknek
Kezelniük kell a bőrrel kapcsolatos problémát.

Meg kell, hogy feleljenek a bőr mindennapos igényeinek.

A bőr típusának a legmegfelelőbb legyen
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DR. C. TUNA BŐRÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ INNOVÁCIÓ A BŐRNEK
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Dr. C. Tuna Resurface Dr. C. Tuna Age Reversist 

Csökkenti és segít megelőzni a ráncokat 
és vonalakat

FINOM VONALAK ÉS RÁNCOK FINOM VONALAK ÉS RÁNCTALANÍTÁS

Bőr Típus:Bőr Típus: Minden bőrtípusraMinden bőrtípusra

35+ korosztály 35+ korosztály

Előnyök:Előnyök:

Eredmények: Eredmények: 
Segíti minimalizálni a vonalakat és ráncokat, 67%-os 
kollagén növekedés.

Főbb Összetevők: Főbb Összetevők:

•  Retinol
•  Cikória levél kivonat
•  Chlorella Vulgaris
•  Niacinamid
•  Gyümölcs kivonatok 

•  Mikroalga technológia
•  3R Skin technológia
•  Plankton kivonat
•  Tengeri bioaktív technológia

Hatékonyan kezeli az öregedés jeleit már a megjelenésük előtt, 
összetevői a retinol, a C-vitamin és a cikória levél kivonat

Öregedésgátló bőrápolás, az
öregedés folyamatának
megelőzésére, rugalmasság
és feszesség

Minden bőrtípusra

Dr. C. Tuna Lumi Radiance 

Élénkítés és ragyogás

• Fehér Homokliliom
• Algakivonat
• Papaya Kivonat
• Medvebogyó Kivonat

Dr. C. Tuna Acne

Pattanások kezelése és megelőzése

• Fűzfakéreg
• Hamamelis víz
• Tengeri víz
• Szalicilsav és glikolsav

ACNES BŐR GONDOZÁSAEGYENETLEN BŐRTÓNUS ÉS HIPERPIGMENTÁCIÓ

Pattanásos bőrre

Minden korosztály számára Minden korosztály számára

Főbb Összetevők: Főbb Összetevők:

Bőr Típus: Bőr Típus:

Korcsoport:

Előnyök: Előnyök:

Eredmények:
Segít egyenletessé tenni a bőr tónusát, csökkenti a hiper-
pigmentációt és a sötét foltokat

Eredmények:
Segít megszabadulni a pattanásoktól, valamint az
alkalmi bőrkárosodástól

Korcsoport: Korcsoport: Korcsoport:
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DR. C. TUNA BŐRÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ INNOVÁCIÓ A BŐRNEK DR. C. TUNA

Dr. C. Tuna Körömvirág

• Körömvirág olaj
• Echinacea kivonat
• Marshmallow kivonat
• Bojtorján kivonat

Eredmények: 
Segít helyreállítani a hidratációt, táplálja, lágyítja és javítja a 
vízhiányos bőr. 

Eredmények: 
A tápláló és hidratáló tulajdonságok megőrzik a bőr pu-
haságát, sima és egészséges bőrkép

TÁPLÁLÁS ÉS HIDRATÁLÁS SZÁRAZ ÉRZÉKENY BŐRRE

Száraz, érzékeny bőrreVízhiányos bőrre

Táplálás és megújulás 

Dr. C. Tuna Aqua

•  Hialuronsav Complex
•  Hialurónico
•  CG tengervíz
•  Nátrium-PCA

HIDRATÁLÁS ÉS VÍZHÁZTARTÁS

Bőr típus:

Előnyök:

Minden korosztály számára Minden korosztály számára

Főbb Összetevők: Főbb Összetevők:

Dr. C. Tuna Teafa 

Eredmények:
Tisztítja a bőrt, miközben kiegyensúlyozza és 
eltávolítja a felesleges faggyút

• Teafa olaj
• Kakukkfű kivonat
• Szkvalén
• Tengeri plankton kivonat

TISZTÍTÁS ÉS PÓRUSÖSSZEHÚZÁSTÚLZOTT ZSÍROSODÁS MEGELŐZÉSE, A BŐR 
EGYNESÚLYÁNAK MEGTEREMTÉSE

Dr. C. Tuna Aktív Szén

Zsíros és kombinált bőr

Egyenletes arcbőrMatt és tiszta bőr

Eredmények:
Tisztítja a bőrt, miközben kiegyensúlyozza és eltávolítja a 
felesleges faggyút

• Aktívszén
• Rozmaring kivonat
• Eukaliptusz kivonat

Minden korosztály számára Minden korosztály számára

Minden bőrtípusra

Főbb Összetevők: Főbb Összetevők:

Bőr típus:

Korcsoport: 

Előnyök:

Bőr típus: Bőr típus:

Előnyök: Előnyök:Hidratálás és védelem  

Korcsoport: Korcsoport: Korcsoport: 
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Skin Beauty 
Step by step

A Kivételes Bőr Szépségápolása
Dr. C. Tuna Alapvető Bőrápolási Szokások
A bőrápolási termékek nem univerzálisak. Minden bőrtípusnak 
különböző igényei vannak. Ha alaposan szeretne törődni a bőrével, 
akkor meg kell tudnia, milyen a bőr típusa és annak milyenek a 
szükségletei. 

Azt is fontos tudni, hogy nem elegendő egyetlen termékkel ápolni 
a bőrt. Ahhoz, hogy a leghatékonyabb legyen a napi bőrápolása, 
ismernie kell azokat a termékeket, amelyeket együtt lehet 
alkalmazni, és a megfelelő sorrendet is. 

A fi atalos és ragyogó bőr elérése a Dr. C. Tuna bőrápoló 
termékcsaláddal már csak, az Ön kezében van! A napi bőrápolás 
legalapvetőbb és legfontosabb lépései a következők: Tisztítás, 
Tonizálás, Feszesítés, és Hidratálás.

Skin Beauty 
Step by step

Lépésről lépésre

Gyönyörű Bőr 
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Resurface

Bőrápoló rituálé az öregedés látható jelei, 
a fi nom vonalak és a ráncok ellen.
Probléma 
Mire eléred a 35. születésnapodat, a tested kb. 15%-kal kevesebb 
kollagént termel, így a bőr érzékenyebbé válik az öregedés jeleire. 
A rugalmasság elvesztése a bőr megereszkedéséhez vezet, a 
ráncok egyre hangsúlyosabban jelennek meg. Ahogy telik az idő, 
a bőr felülete megváltozik, egyenletlen lesz a textúrája 
és hajlamosabb az elváltozásokra. 

Termékcsalád
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Megoldás

Állítsa le az öregedési folyamatot 
és újítsa meg a külsőjét korától 
függetlenül. Dr. C. Tuna új Resurface 
terméke, regenerálja és megvédi 
az öregedés nyilvánvaló jeleitől. 
Minden termék kifejezetten 
innovatív és komplex öregedésgátló 
összetevőkből áll, beleértve a 
retinolt, a C-vitamint, Chlorella 
Vulgaris kivonatot és a cikória levél 
kivonatot. Ez a 6 lépésből álló rutin 
helyreállítja a rugalmasságot és 
az öregedési folyamat legzavaróbb 
jeleit célozza meg. A Resurface 
különlegességét az mutatja, hogy 
segít megfordítani az öregedés jeleit. 
A fejlett tudomány vívmánya. 
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Kíméletes Tisztító

100 ml  1000277

Hydrasooth Essence

100 ml                        1000278

Gyengéd, mégis hatásos esszencia, amely segít csökkenteni a 
szárazság által okozott kellemetlen érzést. A Hydrasooth Essence 
segít megnyugtatni és hidratálni a bőrt, miközben egészséges és 
ragyogó megjelenést kölcsönöz

Használat: Naponta kétszer alkalmazza, reggel és este. A Hydrasooth 
Essence-ből öntsön elegendő mennyiséget a tenyerébe, majd gyengéd 
mozdulatokkal masszírozza bele az arcbőrbe és a nyakra, 
amíg teljesen felszívódik.

Összetétel
Niacinamid: Segít csökkenteni a bőrhibákat és láthatóan élénkíti a bőr 
tónusát.
Auvergne vulkánok ásványvíz: Forró forrásvíz, amely segít 
megerősíteni a bőr védekező rendszerét; megnyugtatja és hidratálja.
Chlorella Vulgaris kivonat: Luteinben gazdag természetes antioxidáns, 
amely segít táplálni és megvédeni a bőrt a káros gyökök hatásaitól. 
Segít csökkenteni a ráncok mennyiségét és javítja a bőr minőségét.

Kamilla víz: Segít megnyugtatni és hidratálni a bőrt.

Nátrium PCA: A bőr természetes hidratálásának egyik összetevője úgy 
hidratál, hogy magába szívja a nedvességet a bőrbe és azt bezárja, a 
bőr védekező rendszerének segítségével.

Krémes arctisztító, amely tökéletesen tisztítja a 
pórusokat, eltávolítja a szennyeződéseket, a felesleges 
olajat anélkül, hogy kiszárítaná, frissé és simává teszi 
a bőrt.
Használat: Naponta alkalmazza, reggel és este.    
Nyomjon kis mennyiséget a tenyerébe és masszírozza 
körkörös mozdulatokkal a nedves arcra, elkerülve a 
szem környékét. Alaposan öblítse le langyos vízzel.

Összetétel

Cikória Levél Kivonat: Klinikai hatékonyságú botanikai 
hatóanyag, mely hasonló a retinolhoz, segít regenerálni 
a bőr felületét, hozzájárul a bőr vitalitásához és 
szépségéhez. A bőr új életre kel és mentes lesz a bőr 
öregedésének legláthatóbb jeleitől.

Essential Nappali Krém

50 ml                         1000280 

Szemkörnyékápoló Krém

15 ml                         1000282

Egyedülálló  SPF 30 nappali hidratáló krém, amely könnyen 
felszívódik a bőrbe, véd a bőrszárazságtól és egyben 
öregedésgátló hatású. Felfrissíti a bőrt, miközben védi a nap 
káros sugaraitól.

Használat: Minden Minden reggel a napi bőrápolási rutin 
részeként indulás előtt 15 perccel vigye fel arcbőrére és 
nyakára a mellékelt spatulával.

Összetétel
UV védelem SPF30
Cikória Levél Kivonat: Klinikai hatékonyságú botanikai 
hatóanyag, mely hasonló a retinolhoz, segít regenerálni a 
bőr felületét, hozzájárul a bőr vitalitásához és szépségéhez. 
A bőr revitalizált és mentes lesz a bőr öregedésének 
legláthatóbb jeleitől.
Niacinamid: Segít csökkenteni a bőrhibákat és láthatóan 
élénkíti a bőr tónusát.
Chlorella Vulgaris Kivonat: Luteinben gazdag természetes 
antioxidáns, amely segít táplálni és megvédeni a bőrt a káros 
gyökök hatásaitól. Segít csökkenteni a ráncok mennyiségét 
és javítja a bőr minőségét.

Hatóanyagban gazdag szemkrém, amely halványítja a szem 
körüli karikákat. Hidratál, eltünteti az apró ráncokat, csökkenti a 
további ráncok kialakulását. 

Használat: Vigyen fel egy kis mennyiséget a szem környékére és 
gyengéden masszírozza bele, reggel és este.

Összetétel
Chlorella Vulgaris Kivonat: Luteinben gazdag természetes 
antioxidáns, amely segít táplálni és megvédeni a bőrt a káros 
gyökök hatásaitól. Segít csökkenteni a ráncok mennyiségét és 
javítja a bőr minőségét.

Cikória Levél Kivonat: Klinikai hatékonyságú botanikai hatóanyag, 
mely hasonló a retinolhoz, segít regenerálni a bőr felületét, 
hozzájárul a bőr vitalitásához és szépségéhez. A bőr revitalizált 
és mentes lesz a bőr öregedésének legláthatóbb jeleitől.

Nátrium PCA: A bőr természetes hidratálásának egyik 

összetevője úgy hidratál, hogy magába szívja a nedvességet a 
bőrbe és azt bezárja a bőr védekező rendszerének segítségével.

Niacinamid: Segít csökkenteni a bőrhibákat és láthatóan élénkíti 
a bőr tónusát.

Minden Bőrtípusra | 35+ Korosztály Számára
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Retinol Szérum

Reviving Szérum
30 ml  1000279

Resurface

Hatóanyagban gazdag arcszérum, amely segíti a bőr feszességének 
megőrzését és elősegíti annak rugalmasságát, miközben hidratálja és 

ragyogó megjelenést kölcsönöz a bőrnek. 
Használat: Használat előtt alaposan rázza fel. Este a letisztított arcra 

és nyakra a hidratáló krém előtt vigye fel.

Összetétel

Retinol És C-Vitamin Keverék: Ez az egyedülálló keverék, képes 
csökkenteni a ráncok és az apróbb vonalak megjelenését, láthatóan 

támogatja a természetes bőr rugalmasságát és 
segít elhalványítani a bőrpírt.

Chlorella Vulgaris Kivonat: Luteinben gazdag természetes antioxidáns, 
amely segít táplálni és megvédeni a bőrt a káros gyökök hatásaitól. 
Segít csökkenteni a ráncok mennyiségét és javítja a bőr minőségét.
Szkvalén: Növényi eredetű természetes olaj a szkvalén. Serkenti a 
bőr természetes regenerálódó képességét, táplálja és hidratálja a 

bőrszöveteket. Fruitmix (áfonya, cukornád, narancs, citrom és cukor 
juhar kivonat): Sima, fényesebb arcszínt kölcsönöz, segít a ráncok 

csökkentésében.

Éjszakai Krém Regeneráláshoz

Éjszakai Krém Regeneráláshoz 
50 ml  1000281

Resurface

Ápoló éjszakai krém, melynek összetevői elősegítik a 
bőr feszességét és hidratáltságát. Csökkenti a ráncok 
megjelenését alvás közben, ezáltal sima, ragyogó 
megjelenést kölcsönöz a bőrnek. 

Használat: Vigye fel a megtisztított arcbőrre és nyakra 
lefekvés előtt és gyengéden, körkörös mozdulatokkal 
masszírozza be  elkerülve a szemkörnyéket. 

Összetétel

Retinol és C-vitamin keverék: Ez az egyedülálló keverék 
képes csökkenteni a ráncok és az apróbb vonalak 
megjelenését, láthatóan támogatja a természetes bőr 
rugalmasságát és segít elhalványítani a bőrpírt.
Chlorella Vulgaris Kivonat: Luteinben gazdag természetes 
antioxidáns, amely segít táplálni és megvédeni a bőrt 
a káros gyökök hatásaitól. Segít csökkenteni a ráncok 
mennyiségét és javítja a bőr minőségét.
Cikória Levél Kivonat: Klinikai hatékonyságú botanikai 
hatóanyag, mely hasonló a retinolhoz, segít regenerálni a 
bőr felületét, hozzájárul a bőr vitalitásához és szépségéhez. 
A bőr revitalizált és mentes lesz a bőr öregedésének 
legláthatóbb jeleitől.
Szkvalén: Növényi eredetű természetes olaj a szkvalén. 
Serkenti a bőr természetes regenerálódó képességét, 
táplálja és hidratálja a bőrszöveteket.
Shea vaj: Segít a bőr hidratálásában és megnyugtatásában.

Éjszakai Krém RegeneráláshozÉjszakai Krém RegeneráláshozÉjszakai Krém RegeneráláshozÉjszakai Krém RegeneráláshozÉjszakai Krém Regeneráláshoz

Luteinben gazdag természetes 

hatóanyag, mely hasonló a retinolhoz, segít regenerálni a 
bőr felületét, hozzájárul a bőr vitalitásához és szépségéhez. 

Növényi eredetű természetes olaj a szkvalén. 

Segít a bőr hidratálásában és megnyugtatásában.
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Age Reversist
Termékcsalád

Ápolási rituálé finom vonalak 
és ráncok megelőzéséhez
Probléma
A fi atalos megjelenés alapja a kollagén és az elasztin rost a 
bőrben. A fi atal bőrben a kollagén és az elasztin termelése 
biztosítja az optimális szintet, a bőr nedvesség szintje 
megmarad és teltnek és simának tűnik. Idővel, ahogy 
öregszünk, lelassul a folyamat, a szerkezet gyengül és a bőr 
elveszíti rugalmasságát. Csökken a kollagén termelés, ami 
ráncokat okoz.
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Megoldás

Az Age Reversist termékek 
stimulálják a kollagén 
szintézist, táplálják a bőrt 
és segítenek a nedvesség 
megkötésében. Növelik 
a sejtek megújulását, 
így a kollagén szerkezet 
újjáépül és a nedvesség 
egyensúlya, a bőr 
védőgátja megerősödik, 
valamint a ráncok és a 
vonalak megjelenése
csökken.
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Intenziv Hidratáló 

30 ml                          1000271

Szemápoló Krém

15 ml                            1000273

Szérum

30 ml                              1000272 

Dr. C. Tuna Age Reversist szemápoló krém összetevőivel 
különleges fényt kölcsönöz a szem környékének. 
Pihent és ragyogó tekintetet biztosít. A masszázs révén 
textúrája egyedülálló érzést és gondoskodást nyújt a 
szemkörnyékben.

Használat: Tegyen egy picit pöttyöt az ujja hegyére és 
masszírozza a szeme köré minden reggel és este.

Összetétel

Tengervíz És Hidrolizált Algin: Energikus tengeri duó, 
dúsított tengervíz szennyezésgátló biopolimerrel.

Segít napról napra javítani a bőr megjelenését. Folyékony 
állagának köszönhetően, könnyen behatol a bőrbe,  selymes 
puhaságot és egyenletes megjelenést kölcsönöz.
Használat: Alkalmazza a megfelelő mennyiséget naponta 
kétszer a megtisztított arcbőrre a nyakig.
Összetétel
Laminaria Digitata Kivonat: Sűrített alga kivonat, amely 
támogatja a kollagén termelést és segít a ránctalanításban, 
az egyenletes bőrfelszín elérésében. 
Nátrium-Karragén: A skandináv vörös algák koncentrátuma, 
segít védeni a bőrt a szennyeződés okozta kiszáradástól. 
Segít a bőr legfelsőbb rétegének a stimulálásában, 
hialuronsavat tartalmaz és fokozza a ceramid szintézist az 
intenzív hidratálás érdekében.
Nátrium PCA: A bőr természetes hidratálásának  egyik 
összetevője úgy hidratál, hogy magába szívja a nedvességet 
a bőrbe és azt bezárja a bőr védekező rendszerének 
segítségével.

Age Reversist Intenziv Hidratáló, ellazítja a bőrt, miközben 
hidratálja fi nom és könnyű formulájával. A különleges 
formulának köszönhetően segít fenntartani a hidratációs 
szintet a nap folyamán, egyenletes arcfelszint és 
természetes, ragyogó megjelenést biztosít.
Használat: Alkalmazza kétszer naponta, reggel és este 
a szérum után. Vigyen fel 2-3 pumpálásnyit az arcra, és 
masszírozza be körkörös mozdulatokkal.

Összetétel
Laminaria Digitata Kivonat: Sűrített alga kivonat, amely 
támogatja a kollagén termelést és segít a ránctalanításban,
az egyenletes bőrfelszín elérésében. 

Nátrium-Karragén: A skandináv vörös algák koncentrátuma, 
segít védeni a bőrt a szennyeződés okozta kiszáradástól.
Segít a bőr legfelsőbb rétegének a stimulálásában, 
hialuronsavat tartalmaz és fokozza a ceramid szintézist az 
intenzív hidratálás érdekében.

Hámlasztó Arctisztitó

80 ml                          1000276

Beauty Essence Tonik 

100 ml              1000270

Dr. C. Tuna Age Reversist Hámlasztó Arctisztitó gyengéden tisztítja a bőrt 
anélkül, hogy károsítanának a hámlasztó mikrorészecskék.  Hidratálja a bőrt, 
friss, fi nom és tiszta megjelenést biztosít.
Használat: A bőr tisztítása után, ujjbegyei segítségével vigyen fel egy borsónyi 
mennyiséget az egész arcára,  elkerülve a szem és az ajak környékét. 
Gyengéden masszírozza körkörös mozdulatokkal az arcbőrbe és alaposan 
öblítse le hideg vagy langyos vízzel. Heti 1-2 alkalommal ajánlott használni.
Összetétel
Laminaria Digitata Kivonat: Sűrített alga kivonat, amely támogatja a kollagén 
termelést és segít a ránctalanításban, az egyenletes bőrfelszín elérésében. 
A skandináv vörös algák koncentrátuma, segít védeni a bőrt a szennyeződés 
okozta kiszáradástól. Segít a bőr legfelsőbb rétegének a stimulálásában, 
hialuronsavat tartalmaz és fokozza a ceramid szintézist az intenzív hidratálás 
érdekében.
Kaolin Agyag: Óvatosan tisztítja a bőrt az elhalt hámsejtek eltávolításával és 
gyengéden védi a száraz bőrt.
Politejsav: Keményítő alapú hámlasztószer, mechanikus hatással eltávolítja a 
bőr szennyeződéseit, a mély bőrtisztítás érdekében. 

Segít napról napra javítani a bőr megjelenését. Folyékony állagának 
köszönhetően, könnyen behatol a bőrbe,  selymes puhaságot és egyenletes 
megjelenést kölcsönöz.

Használat: Alkalmazza a megfelelő mennyiséget naponta kétszer a 
megtisztított arcbőrre a nyakig.

Összetétel

Laminaria Digitata Kivonat: Sűrített alga kivonat, amely támogatja a 
kollagén termelést és segít a ránctalanításban, az egyenletes bőrfelszín 
elérésében. 

Nátrium-karragén: A skandináv vörös algák koncentrátuma, segít védeni 
a bőrt a szennyeződés okozta kiszáradástól. Segít a bőr legfelsőbb 
rétegének a stimulálásában, hialuronsavat tartalmaz és fokozza a ceramid 
szintézist az intenzív hidratálás érdekében.

Nátrium PCA: A bőr természetes hidratálásának összetevője úgy hidratál, 
hogy magába szívja a nedvességet a bőrbe és azt bezárja a bőr védekező 
rendszerének segítségével.

Minden bőrtípusra | 25+ korosztály számára
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Azonnali Hatású Arckrém
30 db  0.3 ml 1000275

Azonnali Hatású Arckrém
Age Reversist 67%

KOLLAGÉN 
NÖVEKEDÉS*

A Dr. C. Tuna Age Reversist azonnali 
hatású krém felszívódik a bőrön, 
gél textúrájú formulája pedig olyan 
összetevőket szabadít fel, amelyek 
kitöltik és kifeszítik a ráncokat a tengeri 
plankton kivonat miatt, amellyel dúsított. 
Ez a csodálatos krém segít stimulálni 
a hidratációt és a kollagén szintézist a 
láthatóan fi atalabb megjelenés érdekében.

Használat:  Óvatosan vigye fel olyan területekre, mint 
a homlok, a szemöldök vonalai felett és alatt, a szem 
alatti részen, a szarkalábakon és az arc pórusain. A 
leghatékonyabban a tiszta és száraz bőrön működik. 
A legjobb eredmény elérése érdekében a termék 
felvitele előtt használjon hidratáló krémet.

Összetétel

Tengeri Plankton kivonat: Egyedülálló, 

fermentált anyag, amelyet az Alteromonas 
tengeri planktonból állítanak elő. Támogatja 
a kollagén és az elasztin szintézisének 
stimulálását.

  Óvatosan vigye fel olyan területekre, mint 
a homlok, a szemöldök vonalai felett és alatt, a szem 
alatti részen, a szarkalábakon és az arc pórusain. A 
leghatékonyabban a tiszta és száraz bőrön működik. 
A legjobb eredmény elérése érdekében a termék 

tengeri planktonból állítanak elő. Támogatja 

Éjszakai Szépítő Maszk52%
KOLLAGÉN 
NÖVEKEDÉS*

Éjszakai Szépítő Maszk
50 ml  1000269

Ez az intenzív hatékony éjszakai maszk könnyű 
és frissítő zselés textúrájával ápolja bőrét 

és puha, sima, kellemes érzetet kelt. Gazdag 
formulájával elősegíti a bőr mély hidratálását 

és ragyogását.

Használat: Vigye fel megtisztított bőrre elalvás előtt és 
gyengéden masszírozza be elkerülve a szemkörnyéket. 

Vigye fel a maszkot az arcára, hagyja hatni egész éjszaka 
és mossa le reggel. Használhatja hetente kétszer, vagy 

szükség szerint. 

Összetétel

C-vitamin komplex: Erős antioxidáns stabilizált 

formában. Aszkorbinsav, glutationnal és kolloid arannyal 
kiemelkedően javítja a bőr állapotát.

Multivitamin-komplex: Az A-, C-, E- és F-vitaminok dúsított 
tartalmának köszönhetően segíti a bőr táplálását és 

védelmét a külső, káros tényezőktől.

Nátrium-Karragén: A skandináv vörös algák 
koncentrátuma, segít védeni a bőrt a szennyeződés 

okozta kiszáradástól. Segít a bőr legfelsőbb rétegének 
a stimulálásában, hialuronsavat tartalmaz és fokozza a 

ceramid szintézist az intenzív hidratálás érdekében.

Laminaria Digitata Kivonat: Sűrített alga kivonat, 
amely támogatja a kollagén termelést és segít a 

ránctalanításban, az egyenletes 
bőrfelszín elérésében. 

Age Reversist
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Lumi Radiance

Probléma
A bőr tónusa egyenetlen, hiper-pigmentációs, sötét foltokkal és 
hegekkel. Az olyan probléma, mint a bőr elszíneződése, többnyire 
a túlzott napsugárzással kapcsolatos. Az UV sugarak roncsolják 
az immunrendszert, a bőr anyagcseréjét, aminek következtében 
a bőr védekezésképpen növeli a melanintermelést. Ennek 
eredményeként a túlzott melanintermelés nem kívánt sötét 
foltokat és hiper-pigmentációt okoz. 

A pigmentfoltok és az egyenetlen 
bőr ápolási rituáléja
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Megoldás

Ez az innovatív termékcsalád 
a fehér homokliliomot 
használja a bőr ragyogása és 
az egyenletesség érdekében. 
Az algakivonat a melanin 
szintézisének csökkentésével 
működik, gátolja a sejtek közötti 
kölcsönhatást, csökkenti a 
melanin szintjét és ragyogó bőrt 
eredményez. Kiegészítésképpen 
széles spektrumú fényvédő 
krémeket, például Dr. C. Tuna 
Sun Napozó krémeket ajánlott 
használni a tökéletes védelem 
érdekében. A bőrt mind az UVA, 
mind az UVB sugárzás ellen védi, 
megakadályozza a bőr ismételt 
elszíneződését.
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Fehérítő Tisztító Zselé

100 ml        1000300

Fehérítő Arctonik 

125 ml         1000295

Napi arctisztító gél, mely eltávolítja a szennyeződéseket és 
élénkíti a bőr tónusát. Puhává, rugalmassá és komfortossá 
teszi a bőrt. 

Használat: Használja naponta reggel és este. Vigye fel a 
gélt nedves kézre, és habosítsa fel. Óvatosan masszírozza 
az arcot és a nyakat körkörös mozdulatokkal, elkerülve a 
szem környékét. Alaposan öblítse le. 

Összetétel

Papaya kivonatok: Papain enzimet tartalmaz, fokozza 
a bőr természetes tisztulási folyamatát. Természetes 
kondicionáló tulajdonságokkal rendelkezik, amely segít a 
bőr hidratálásában.

A Fehérítő arctonik frissíti, hidratálja és tonizálja a bőrt. 
Összetétele miatt nyugtatja és ragyogóvá varázsolja a bőrt.

Használat: Használja naponta reggel és este. A tonikot 
öntse vattakorongra, majd  gyengéden törölje át az arcát. 
Vigye fel az arcbőrre, elkerülve a szem környékét.

Összetétel

Medvebogyó Kivonat: Ez egy botanikus bőrfehérítő, az 
aktív szer az alfa-arbutin. Segít élénkíteni és világosítani 
az arcszínt.

Fehérítő Arckrém  

50 ml        1000297

Fehérítő Szemránc Balzsam  

20 ml     1000299

Minden bőrtípusra | Minden korosztály számára

Fehérítő Szérum

30 ml    1000298

A Fehérítő szérum segít elhalványítani a sötét pigmentfoltokat 
és rendszeres használata kiegyenlíti a bőr egyenetlenségét. 
Gyorsan felszívódik és hidratálja a bőrt. 

Használat: A megtisztított arcbőrre körkörös mozdulatokkal 
vigyen fel 2-3 cseppet. Használata minden reggel ajánlott. A 
legjobb eredmény elérése érdekében alkalmazza az Dr. C. Tuna 
Fehérítő arctonikot is. 

Összetétel

Papaya Kivonatok: A papaya segíthet a hiper-pigmentációban, 
ami a nap káros sugárzásának hatására jelentkezhet, 
világosítja a bőrt és segít helyreállítani a természetes arcszínt.

Medvebogyó Kivonat: Ez egy botanikus bőrfehérítő, az aktív 
szer az alfa-arbutin. Segít élénkíteni és 
világosítani az arcszínt.

Dr. C. Tuna Fehérítő arckrém UV-védelemmel. Állandó 
használat mellett, ez a különleges krém ragyogó megjelenést 
kölcsönöz a bőrnek miközben könnyen felszívódik még is 
intenzíven hidratál. A krém speciális formulája homokliliommal, 
algával és multivitamin kivonattal dúsított, segít helyreállítani a 
bőr egyensúlyát és elérni a hibátlan, egyenletes arcszínt. 

Használat: Ajánlatot naponta kétszer alkalmazni, 
reggel és este.

Összetétel

Amla Kivonat: Magas C-vitamin-tartalma van, amely erős 
antioxidáns tulajdonság, így segít megvédeni a bőrt a
környezeti hatásoktól. 

Az alga és liliom kivonattal dúsított Dr. C. Tuna Fehérítő 
szemránc balzsam sima és ragyogó hatást eredményez. 
Segít elhalványítani az apró ráncokat, táskákat és 
pigmentfoltokat, különleges gondoskodást nyújtva 
a szemek körül.

Használat: Ujjbegyei segítségével gyengéden masszírozza 
a balzsamot a szem környékére. A legjobb eredmény 
elérése érdekében alkalmazza naponta kétszer, reggel 
és este. 

Összetétel

Chlorella Vulgaris kivonat: A Chlorella a zöld algák 
csoportjába tartozik, édesvízben él. Nagyszerű hatása 
segíthet a bőr pigmentációjának csökkentésében. 
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Acne

A pattanásokra hajlamos bőr
szakszerű gondozása
Probléma
Segít csökkenteni a pattanások kialakulását. Megtisztítja 
az eltömődött pórusokat a szennyeződésektől, szabályozza 
a faggyútermelést, tisztántartja és szabályozza a bőrt.

Termékcsalád
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Megoldás

Ez a pattanások kialakulását 
csökkentő termékcsalád 
intenzív, mégis gyengéd 
összetevőkkel - köztük a 
szalicilsav, glikolsav és 
fűzfakéreg víz - segítenek a 
pattanásokkal járó irritáció, 
bőrpír csökkentése és 
kialakulása ellene. 
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Clear Complexion Cleanser

100 ml      1000261

Szalicilsav és fűzfakéreg vizet tartalmazó pórustisztító, 
amely összehúzza a pórusokat, csökkenti a pattanások és 
faggyú megjelenését. Bőrgyógyászatilag érzékeny bőrre 
tesztelve. Parabén, glutén és illatanyagmentes.

Használat: Vigye fel nedves bőrre. Finoman masszírozza 
az arcát 20-30 másodpercig. Kerülje ki a szem környékét. 
Öblítse le meleg vízzel és törölje le egy tiszta törülközővel. 
Folytassa rutinját az Acne Pore Purifying Tisztító tonikkal.

Összetétel

2% Szalicil Sav: Jól ismert összetevő a pattanások 
eltüntetésére, hámlasztja a bőrt és tisztítja a pórusokat.

Glikolsav: Felgyorsítja és támogatja a bőr megújulási 
képességét. Csökkenti a fi nom vonalak és ráncok  
megjelenését.

Fűzfakéreg Víz: A Salix kéreg fl avonoidokat és tanninokat 
tartalmaz. Ezek sok növényben jelen lévő antioxidánsok, 
melyek védenek a környezeti tényezők ellen.

Organikus Hamamelis Víz: Csökkenti a bőrpírt, kiütéseket, 
viszketést, gyulladást és a hámlást. Hatékonyan nyugtatja 
bőrt.

Pore Purifying Tonik

125 ml     1000262

Minden bőrtípusra | Minden Korosztály Számára 

A Szalicil sav, Glikolsav, Fűzfakéreg víz, Organikus Hama-
melis vizet tartalmazó tonik gyengéden hámlaszt, tisztítja a 
pórusokat és eltávolítja a faggyút anélkül, hogy túlságosan 
kiszárítaná a bőrt. Bőrgyógyászatilag érzékeny bőrre 
tesztelve. Parabén, glutén és illatanyagmentes.

Használat: Tisztítás után vigye fel a terméket a bőrre egy 
vattával. Kerülje ki a szem környékét. Ne öblítse le. Foly-
tassa rutinját az Acne Blemish Control Szérummal.

Összetétel
0,5% szalicil sav: Jól ismert összetevő a pattanások 
eltüntetésére, hámlasztja a bőrt és tisztítja a pórusokat.

Glikolsav: Felgyorsítja és támogatja a bőr megújulási 
képességét. Csökkenti a fi nom vonalak és ráncok  meg-
jelenését.

Fűzfakéreg Víz: A Salix kéreg fl avonoidokat és tanninokat 
tartalmaz. Ezek sok növényben jelen lévő antioxidánsok, 
melyek védenek a környezeti tényezők ellen.

Organikus Hamamelis Víz: Csökkenti a bőrpírt, kiütéseket, 
viszketést, gyulladást és a hámlást. Kiemelten hatékony a 
bőr megnyugtatására.

A Szalicil sav, Glikolsav, Fűzfakéreg víz, Organikus Hama-
melis vizet tartalmazó tonik gyengéden hámlaszt, tisztítja a 
pórusokat és eltávolítja a faggyút anélkül, hogy túlságosan 
kiszárítaná a bőrt. Bőrgyógyászatilag érzékeny bőrre 

vattával. Kerülje ki a szem környékét. Ne öblítse le. Foly-
tassa rutinját az Acne Blemish Control Szérummal.

Összetétel
0,5% szalicil sav: Jól ismert összetevő a pattanások 
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Blemish Control Szérum

30 ml  1000263

A pattanások kezelésére kifejlesztett mindennap használható 
szérum, amely Szalicil savat, Glikolsavat, Fűzfakéreg 
vizet, Organikus Hamamelis vizet tartalmaz, így eltünteti 
a pattanásokat és megakadályozza az újak kialakulását. 
Bőrgyógyászatilag érzékeny bőrre tesztelve. Parabén, glutén 
és illatanyagmentes. Folytassa rutinját az Acne Blemish 
Control Szérummal. 

Használat: Vigyen fel 2-3 cseppet naponta a tiszta bőrre , 
majd masszírozza be. Kerülje ki a szem környékét.

Összetétel
1% szalicil sav: Jól ismert összetevő a pattanások
eltüntetésére, hámlasztja a bőrt és tisztítja a pórusokat.

Glicolsav: Felgyorsítja és támogatja a bőr megújulási 
képességét. Csökkenti a fi nom vonalak és ráncok  
megjelenését.

Fűzfakéreg Víz: A Salix kéreg fl avonoidokat és tanninokat 
tartalmaz. Ezek sok növényben jelen lévő antioxidánsok, 
melyek védenek a környezeti tényezők ellen.

Organikus Hamamelis Víz: Csökkenti a bőrpírt, kiütéseket, 
viszketést, gyulladást és a hámlást. Kiemelten hatékony a 
bőr megnyugtatására.

Balancing Krém

50 ml  1000264

A könnyű textúrájú hidratáló krém egyedülálló segít a 
faggyúfelesleg eltávolításában és mattítja a bőrt. Segít 
összehúzni és tisztítani a pórusokat, valamint a hidratálja, 
táplálja és rugalmassá teszi a bőrt. Bőrgyógyászatilag 
érzékeny bőrre tesztelve. Parabén, glutén és 
illatanyagmentes.

Használat: Használja reggel és este. Vigyen fel kis 
mennyiséget a megtisztított arcbőrére és körkörös 
mozdulatokkal gyengéden masszírozza, amíg a termék 
felszívódik a bőrbe.

Összetétel

Tengervíz: Ásványi anyagokban gazdag víz a bőr 
újramineralizálására, méregtelenítésére és erősítésére. 
Ragyogó és felfrissített arcszínt biztosít és összehúzza a 
pórusokat.

Glikolsav: Felgyorsítja és támogatja a bőr megújulási 
képességét. Csökkenti a fi nom vonalak és ráncok  
megjelenését.

Fűzfakéreg Víz: A Salix kéreg fl avonoidokat és tanninokat 
tartalmaz. Ezek sok növényben jelen lévő antioxidánsok, 
melyek védenek a környezeti tényezők ellen.

Organikus Hamamelis Víz: Csökkenti a bőrpírt, kiütéseket, 
viszketést, gyulladást és a hámlást. Kiemelten hatékony a 
bőr megnyugtatására.
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Aqua 
Termékcsalád

Probléma

A külső környezeti hatásokra fakó, foltos bőrkép. A vízhiányos 
bőr megfelelő PH kiegyensúlyozott hidratálással kezelhető. 
Javítja a száraz, érdes, egyenetlen bőrfelületet, rugalmasít a 
lágy, ragyogó arcszín érdekében.

Gondos ápolás a napi hidratáláshoz
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Megoldás

Kihasználva a víz erejét, ez 
az energizáló termékcsalád 
folyamatosan biztosítja a 
Hyaluronsav-komplex bejutását 
a bőrbe, hidratál, támogatja a 
bőr természetes nedvességzáró 
hatását. A nátrium-PCA visszaállítja 
a rugalmasságot, segítve a bőr 
megjelenését és felfrissítését. A 
CG tengervíz ellenáll a környezeti 
hatásoknak a bőr teljes védelme 
érdekében.
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Száraz Bőrre | Minden Korosztály Számára

Tisztító Zselé

100 ml                         1000265

Gyengéd, mégis erős arctisztító, amely eltávolítja a szennyeződéseket, és a 
sminkmaradványokat anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt, így tiszta, hidratált és 
puha érzetet nyújt. Bőrgyógyászatilag tesztelt

Használat: Használja naponta kétszer, reggel és este. Habosítsa fel a gélt egy kis 
vízzel a tenyerében. Finoman masszírozza a nedves arcra és a nyakra. Alaposan 
öblítse le és szárítsa meg. 

Összetétel

PatcH2O® (alginát, pullulán, hialuronsav, nedvesség komplex): Teljes hidratálás 
a bőr frissen tartása érdekében. A bőr mikrobiota közérzetének őrzője. Azonnali 
és tartós - akár 48 óráig - hidratálást kínál már egyetlen használatkor is.

Tejsav: Segít felgyorsítani az elhalt hámsejtek távozását és serkenti a sejtek 
megújulását, feloldva, az őket összetartó kötéseket.

Szérum

30 ml                          1000266

Könnyű és gyorsan felszívódó arcszérum, amely intenzíven hidratál, miközben 
védi az arcbőrt a szennyeződésektől, hogy láthatóan ragyogó és egészséges 
legyen. Bőrgyógyászatilag tesztelt. 

Használat: Használja naponta kétszer, reggel és este. A megtisztított arcbőrbe 

körkörös mozdulatokkal masszírozzon be 2-3 cseppet. 

Összetétel

PatcH2O® (alginát, pullulán, hialuronsav, nedvesség komplex): Teljes hidratálás 
a bőr frissen tartása érdekében. A bőr mikrobiota közérzetének őrzője. Azonnali 
és tartós - akár 48 óráig - hidratálást kínál már egyetlen használatkor is.

Nátrium Pca:  A Bőr Természetes Hidratálásának Egyik Összetevője
tényező, amely hidratálja a vizet vonzva a bőrben, miközben segít a bőr 
védőgátjának támogatásában is.

Intenzív Hidratáló 

50 ml                         1000267

Szemránckrém

20 ml                          1000268

Hidratáló gél, amely azonnali tartós hidratálást biztosít, így a bőr 

sima és hidratált marad. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Használat: Használja naponta kétszer, reggel és este. Vigye fel a 

megtisztított, száraz arcra és nyakra.

Összetétel

PatcH2O® (alginát, pullulán, hialuronsav, nedvesség komplex): 
Teljes hidratálás a bőr frissen tartása érdekében. A bőr 

mikrobiota közérzetének őrzője. Azonnali és tartós - akár 48 óráig 

- hidratálást kínál már egyetlen használatkor is.

Gazdagon hidratáló szemkörnyékápoló krém, amely csökkenti a fi nom 
vonalak és ráncok megjelenését a szép és fi atalos megjelenés érdekében. 
Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Használat: Használja naponta kétszer, reggel és este. Helyezzen kis 

mennyiséget az ujjbegyeire, és óvatosan masszírozza a szemkörnyéki bőrbe.

Összetétel

PatcH2O® (alginát, pullulán, hialuronsav, nedvesség komplex): Teljes 
hidratálás a bőr frissen tartása érdekében. A bőr mikrobiota közérzetének 
őrzője. Azonnali és tartós - akár 48 óráig - hidratálást kínál már egyetlen 
használatkor is.

CityGuard: A tengervíz egyedülálló,  energizáló molekulával (Biopterin )
dúsított elegy. Láthatatlan védőréteget képez a bőrön, mint egy második 
bőrfelület, amely tengeri alginátokból áll, és amelyek képesek védelmet 
nyújtani a szennyeződések mellékhatásai ellen.
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Körömvirág

Rendszeres Ápolás Száraz És
Érzékeny Bőrre
Probléma

A száraz, érzékeny bőr hidratálás és nedvesség hiánya 
miatt alakul ki. Az érzékeny bőrnek fokozott ápolásra és 
nedvességre van szüksége, hogy működni tudjon. Ha 
az érzékeny bőrt nem gondozzák megfelelően, akkor a 
bőrfelület megsérül és elveszíti a nedvességtartalmát, a 
bőr kiszárad, érzékeny, feszes és irritált lesz.

Termékcsalád
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NEW
FORMULA

Megoldás:

A Körömvirág hidratáló termékcsalád 

segít a megelőzésben, az érzékeny 

bőr károsodásának helyreállításában. 

A tápláló és hidratáló körömvirágolaj 

tulajdonságai, hogy mélyen 

hidratálják és ápolják a bőrt, 

miközben biztosítja a bőr puhaságát 

és simaságát. 
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Száraz, érzékeny bőrre  | Minden korosztály számára

Krém-balzsam

80 ml                         1000286

Körömvirág Olaj 

30 ml                           1000287

Intenzív krém-balzsam megújítja és nyugtatja a bőrt, egyben 
megakadályozza a bőr kiszáradását. Védőréteget képez a bőrön a 
káros külső hatásokkal szemben.

Használat: Körkörös mozdulatokkal óvatosan masszírozva vigye 
fel a megtisztított bőrre.

Összetétel

Avokádóolaj: Hidratálja, táplálja és érezhetően puhítja a bőrt. 

E-vitamin: Közismert, hogy ragyogást biztosít a bőrnek, emellett 
megvédi a bőrt az antioxidáns tulajdonsága miatt, a külső 
környezeti hatásoktól.

Intenzív krém-balzsam megújítja és nyugtatja a bőrt, egyben Intenzív krém-balzsam megújítja és nyugtatja a bőrt, egyben Intenzív krém-balzsam megújítja és nyugtatja a bőrt, egyben 
megakadályozza a bőr kiszáradását. Védőréteget képez a bőrön a megakadályozza a bőr kiszáradását. Védőréteget képez a bőrön a megakadályozza a bőr kiszáradását. Védőréteget képez a bőrön a 

Arctisztító Tonik 

125 ml                       1000284

Arckrém

50 ml                          1000285

Arctisztító Zselé 

100 ml                        1000283

Arctisztító zselé körömvirágolajjal, kifejezetten száraz és 
érzékeny bőrre. Mélyen tisztítja az arcbőrt, eltávolítja a 
felesleges faggyút, sminket és egyéb szennyeződést, de e 
mellett nem szárítja ki a bőrt.

Használat: Naponta kétszer alkalmazza, reggel és 
este. Habosítsa fel a kezében egy kis vízzel és körkörös 
mozdulatokkal a nedves arcbőrbe masszírozza be, majd 
alaposan öblítse le. Kerülje ki a szem környékét. 

Összetétel

Szőlőmag Kivonat: Hidratálja és puhítja a bőrt.
Glicerin: A glicerin az egészséges bőr természetes 
összetevője. Hidratálja, kisimítja és nedvességgel tölti fel 
a bőrt.

Arctisztító tonik kifejezetten száraz és érzékeny bőrre, 
eltávolítja a pórusokban felgyülemlett lerakódást és 
szennyeződést. A bőrt puhítja, megnyugtatja és egyben 
frissíti is. 

Használat: Naponta kétszer alkalmazza, reggel és este. 
Alkalmazza bőrén vattakorong segítségével. Kerülje ki a 
szem környékét.

Összetétel

Nátrium PCA: A bőr természetes hidratáló egyik összetevője 
úgy hidratál, hogy magába szívja a nedvességet a bőrbe és 
azt bezárja, a bőr védekező rendszerének segítségével.

Organikus Kamilla Víz: Segít megnyugtatni, hidratálni a bőrt.

Gyorsan felszívódó, hatóanyagban gazdag, amely hidratálja a 
száraz és érzékeny bőrt.

Használat: Naponta kétszer alkalmazza, reggel és este. 
Tisztítás és tonizálás után vigyen fel megfelelő mennyiséget a 
bőrre. Finoman kenje be a krémet az egész arcra, a közepétől 
és kifelé haladva masszírozza a maximális felszívódásig.

Összetétel 

Echinacea kivonat: Segíti a bor védelmét és képes az arc és a 
test borén a problémás borállapotokat rendezni.
Marshmallow kivonat: Segíti a borpír kialakulásában és 
csökkentésében a nedvesség megtartása mellett.
Bojtorján kivonat: Nyugtatja, hidratálja a száraz és érzékeny 
bort.

Az olaj intenzív összetételének köszönhetően megnyugtatja 
az érzékeny bőrt és védi a környezeti hatások okozta 
kiszáradás ellen. Táplálja a bőrt, puha és selymes érzetet 
biztosít.

Használat: Vigye fel a megtisztított bőrre és gyengéden 
masszírozza bele. A sminkelés előtt hagyja felszívódni az 
olajat a bőrbe. 

Összetétel

Avokádóolaj: Hidratálja, táplálja és érezhetően puhítja a bőrt. 
Teamagolaj: táplálja és segíti a bőr nedvességtartalmát olajos 
megjelenést hagyva.

ALKOHOL

M E N T E S
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Teafa

Probléma

A túlzott faggyútermelés. A zsíros bőrt a 
faggyúmirigyekből származó faggyú túltermelés okozza. 
Sebum az az anyag, amely hidratálja és védi a bőrt, mely 
fontos az egészséges bőr fenntartása érdekében. A túl 
sok faggyú azonban zsíros bőrt eredményez, eltömíti a 
pórusokat és pattanások kialakulásához vezet.
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Megoldás

A Dr. C. Tuna Teafa termékcsalád 

tökéletes az olajos és vegyes bőr 

megtisztításához, szabályozza és 

eltávolítja a felesleget faggyút. 

A teafaolaj támogatja a faggyú 

egyensúlyát és megnyugtatja a 

gyulladt pattanásokat, így a bőr 

felfrissül és tiszta lesz.

| 54 | 55



A gel cleanser especially formulated for oily and combination skin that cleanses pores to help balance and reduce excess oil.A gel cleanser especially formulated for oily and combination skin that cleanses pores to help balance and reduce excess oil.

Arctisztító Zselé

100 ml                1000288

Arctisztító Tonik

125 ml                 1000289

Teafa Arckrém 

50 ml                   1000290

Teafa Szérum

10 ml                   1000292

Krém-balzsam

Krém Balzsam
80 ml 1000291

Intenzív krém, amely táplálja és mélyen
 hidratálja a bőrt, véd a negatív környezeti 

hatásokkal szemben.

Használat: Körkörös mozdulatokkal vigye fel a 
megtisztított bőrre.

Összetétel

Szkvalén: Növényi eredetű 
természetes olaj a szkvalén. 

Serkenti a bőr természetes
 regenerálódó képességét, 

táplálja és hidratálja a 
bőrszöveteket.

Teafa

Különösen zsíros és kombinált bőrre 
kifejlesztett tisztító gél, amely megtisztítja a 
pórusokat a felesleges olajtól és elősegíti a 
bőr egészséges egyensúlyát.
Használat: Használja naponta reggel 
és este. Vigye fel a gélt nedves kézre, 
habosítsa fel és masszírozza az arcát és 
nyakát körkörös mozdulatokkal, elkerülve a 
szem környékét. Alaposan öblítse le.

Összetétel

Kakukkfű kivonat: Segít egyensúlyt 
teremteni, megnyugtatja és megvédi a 
pattanásokra hajlamos bőrt, antioxidáns 
tulajdonságaival.

Arctisztító tonik, amely kíméletesen tisztítja és 
segíti a bőrt felesleges olajtól megtisz-
títani, egyben matt megjelenését biztosít. 
Pórusösszehúzó hatású. A bőrt nem szárítja.
Használat: Használja naponta reggel és este. 
Tegyen kis mennyiséget nedves vattára és 
gyengéden törölje át a tiszta arcbőrt.   Vigye 
fel a bőrre, elkerülve a szem környékét. 
Összetétel

Kakukkfű kivonat: Segít egyensúlyt 
teremteni, megnyugtatja és megvédi a 
pattanásokra hajlamos bőrt, antioxidáns 
tulajdonságaival.
Tengeri exopoliszacharid: Segíti a 
felesleges faggyú kialakulását a bőr felszínén, 
csökkenti a fénylő hatást és matt megjelenést 
kölcsönöz.
appearance. 

A szérum segít eltávolítani a bőrhibákat és 
egyenletessé teszi a bőrt.
Használat: Vigyen fel néhány csepp széru-
mot a tiszta bőrfelületre, szükség szerint.

Összetétel

Rozmaring Kivonat: Erős antioxidáns, 
rozmaring levél kivonat segít megvédeni a 
bőrt és nyugtatja a pattanásos bőrt.

Kakukkfű kivonat: segít egyensúlyt 
teremteni; megnyugtatja és megvédi a 
pattanásokra hajlamos bőrt antioxidáns 
tulajdonságaival.

A teafaolaj tartalmú arckrém hidratálja 
a bőrt, miközben segíti a bőr tökéletes 
megjelenését.
Használat: Használja naponta reggel és 
este. Tisztítás és tonizálás után gyengéden 
masszírozza a bőrbe. Kenje a krémet az 
egész arcára, kezdve a közepétől kifelé 
haladva masszírozza a bőrbe a tökéletes 
felszívódásig.
Összetétel
Kakukkfű kivonat: Segít egyensúlyt 
teremteni, megnyugtatja és megvédi a 
pattanásokra hajlamos bőrt, antioxidáns 
tulajdonságaival.
Szkvalén: Növényi eredetű természetes 
olaj a szkvalén. Serkenti a bőr természetes 
regenerálódó képességét, táplálja és 
hidratálja a bőrszöveteket.

Zsíros és kombinált bőr  | Minden korosztály számára
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Aktív Szenes 

Rituálé a Mitesszerek Ellen
Probléma

Az eltömődött pórusok a faggyúfelesleg és az elhalt 
bőr következményei. A bőr védekező funkciója sérül, 
felborul a baktériumfl óra egyensúlya. A pórusok 
a bőr felületén lévő apró nyílások, amelyeken 
keresztül az izzadság távozik és a bőr lélegzik. Ha 
a pórusok eltömődnek vagy megnagyobbodnak, 
mitesszerek és pattanások alakulnak ki. 

Megoldás
A Dr. C. Tuna aktív szén termékcsalád gyengéden 
tisztítja a pórusokat a bőr irritációja nélkül. Az 
aktív szén úgy viselkedik, mint egy mágnes, 
vonzza a pórusokat eltömő szennyeződéseket, 
mint pl. a méreganyagokat, a faggyút és az elhalt 
hámsejteket. Ez úgy működik, hogy ezeket a 
szennyeződéseket eltávolítja a bőr felszínéről, 
összehúzza a pórusokat és biztosítja a tiszta és 
egészséges arcszínt.

1.  Hámlasztó fekete arcpakolás 
2.  Tonik aktív szénnel 

Arc Tonik Aktív Szénnel

80 ml                 1000294125 ml               1000293

Hámlasztó Fekete Arcpakolás 

Arctisztító, pórusösszehúzó tonik aktív szénnel eltávolítja azokat 
a szennyeződéseket, melyek alapos tisztítás után is az arcbőrön 
maradtak. Pórusösszehúzó hatású.
Használat: Alkalmazza a terméket naponta kétszer megtisztított 
bőrre, reggel és este. Vattakorong segítségével gyengéd mozdula-
tokkal vigye fel az arcbőrre, elkerülve a szem környékét.
Összetétel

Rozmaring Kivonat: Erős antioxidáns, a rozmaringlevél-kivonat 
védi és nyugtatja a bőrt.
Eukaliptuszolaj: Tisztító hatásáról közismert. Segít megvédeni a 
bőrt a környezeti hatásoktól és megőrzi a bőr nedvességtartalmát.

Az aktív szén segít eltávolítani a faggyút, a szennyeződéseket, a 
mitesszereket és az elhalt bőrt, úgy mint egy mágnes. 

Használat: Vigyen fel egyenletes réteget a tiszta és száraz bőrre. 
Hagyja hatni 25-30 percig, vagy amíg teljesen meg nem szárad. Óva-
tosan húzza le a maszkot az arcszélektől kezdve. A hajtövek, szemöldök 
környékén és az ajkakon ne használja.

Összetétel

Rozmaring kivonat: Erős antioxidáns, a rozmaringlevél-kivonat védi 
és nyugtatja a bőrt.
Eukaliptuszolaj: Tisztító hatásáról közismert. Segít megvédeni a bőrt a 
környezeti hatásoktól és megőrzi a bőr nedvességtartalmát.

Termékcsalád

Minden bőrtípusra | Minden korosztály számára
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