


Mavex on Šveitsi ettevõte, mis toodab ja turustab kõikjal maailmas looduslikke ravim- ja alpitaimedest valmistatud kosmeetikatooteid.

Mavexi kosmeetikatooted ei sisalda parabeene, formaldehüüdi, lisatud säilitusaineid, mineraalõli ega parafiini. Tooteid ei ole kontrollitud loomade peal 
ning nende valmistamisel arvestatakse täielikult keskkonna ja loodusega, järgides kõrgeid kvaliteedistandardeid, mis on läbinud range kvaliteedikontrolli.

Tänu Šveitsi kõrgel tasemel teadusuuringutele ja uusimatele tootmistehnoloogiatele sisaldavad tooted väärtuslikke taimseid toimeaineid ning järgmise 
põlvkonna fütokompleksi.

Erakordselt puhas, kemikaalideta koostis teeb nendest eriti väärtuslikud tooted, mis sobivad kõikidele  nahatüüpidele.
Sametine ja sulanduv tekstuur tungib sügavale naha sisse, jätmata nahka rasvaseks, ning looduslikud lõhnaained tagavad ülimalt sensuaalse elamuse.

Jalgade ja käte hoolduse vankumatu liider Mavex teeb pidevalt tööd uuenduslike toodete nimel, mis tagaksid tarbijatele suurima rahulolu, pakkudes 
murrangulisi tooteid, mille seas on Calluspeeling ja peensusteni läbimõeldud koostisega spaahooldussari.

Mavexi tooteid kasutatakse tänapäeval ilusalongides ja maailma parimate hotellide spaades. See on selge märk tugeva ja edumeelse ning kvaliteedi ja 
uuenduslikkuse poolest silmapaistva kaubamärgi vaieldamatust edust.

Mavexi tooteid müüakse otse ja turustajate kaudu üle 30 maailma riigis.
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Sublime Drops on igapäevase nahahoolduse ainulaadne loomulik ilurituaal. Kordumatu taimsete õlide ja vitamiinide kombinatsioon on nii toitva kui ka 
antioksüdantse toimega.

Paarist tilgast piisab, et teie nahk uueneks ning oleks pehme, siidine ja elastne.

Tänu kaitsvatele ja taastavatele omadustele võitleb see tõhusalt vananemisega, parandab naha elastsust, aeglustab kortsude teket ning varustab nahka 
sügavuti uue elujõuga.

Toode pakub kuivale toitainevaeguses ja stressis nahale hädavajalikku kosutust, tuues kaasa suurepärase taastumise. Selle kerge koostis ja taimsete 
õlide loomulik lõhn turgutavad meeli ning loovad imelise heaolutunde.

Sobib kõigile nahatüüpidele. Imendub kergelt ega jäta nahka rasvaseks.

Kandke kas ergutava või lõõgastava massaažiga ainult näole, kaelale ja dekolteepiirkonda. Võite kasutada ka koos öö- või päevakreemiga, 
suurendades nende antioksüdantset toimet.

TOIMEAINED

Puhas mahe argaaniaõli
Vitamiinide, polüfenoolide ja asendamatute rasvhapete poolest rikkal õlil on head 
dermatoloogilised omadused. Argaaniaõli on antioksüdantsete ja niisutavate omadustega. 
See parandab naha elastsust, muudab jumekamaks ja lisab pehmust. 

A-vitamiin
Ergutab ensüüme, mis tugevdavad nahka, vähendades seeläbi kortsude sügavust. Suurendab 
kollageenide tootmist, mis parandab naha struktuuri ning annab sellele jume ja elastsuse.

E-vitamiin
Täiuslik antioksüdant. Võitleb tõhusalt vabade radikaalide toimega, takistades rakke kahjustava 
ja nahka vanandava oksüdatiivse stressi teket. Aitab säilitada naha õiget niiskustasakaalu.

Porgandiõli
Ohtralt beetakaroteeni sisaldav porgandiõli kaitseb nahka päikesekahjustuste eest. Taastab 
nahka ja võitleb rakkude vananemisega. Sügavuti niisutav õli hoiab naha pehme, noore ja 
elastsena.

Etüülheksüülstearaat
Looduslikku päritolu pehmendi, millel on head dermatoloogilised omadused, mis aitavad 
nahal niiskust säilitada.

30 mlSublime Drops

Renewal Oil

30 ml

SUBLIME DROPS

TOOB ILU ESILE

NIISUTAB
TAASTÄIDAB

TAASTAB
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Canodermat Sisaldav Vananemisvastane Hooldus

MAAILMA VÕIMSAIM LOODUSLIK ANTIOKSÜDANT 
ESIMEST KORDA PROFESSIONAALSES ILUHOOLDUSES



Nägu

Kõrgetasemelisi ravikosmeetikauuringuid tegev Šveitsi ettevõte MAVEX 
tutvustab: FOREVER, maailma esimene GANODERMA EKSTRAKTI sisaldav 
professionaalne nahahooldussari. GANODERMA on ainulaadne seen, mis 
on tänu oma erakordsetele raviomadustele idamaises meditsiinis kasutusel 
olnud üle 4000 aasta. 
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Seda tuhandeid aastaid pika eluea ja nooruse saladuseks peetud imelist looduse andi on 
põhjalikult uuritud ülikoolilaborites, kus teaduslikud katsed on näidanud, et Ganoderma 
aitab tõhusalt aeglustada naha vananemist. 

Suurte katserühmadega tehtud tõhususe uuringud on tõestanud, et GANODERMA 
ekstraktil on erakordsed vananemisvastased omadused. 

• Kiirendab rakkude uuenemist ja vähendab kortsude sügavust. 
• Suurendab nahaniiskust ja parandab nahatooni. 
• Antioksüdatiivne toime võitleb aja möödumisest ja päikesevalgusest tingitud 

vananemisega. 
• Ergutab kollageeni sünteesi. 

GANODERMA EKSTRAKTI kliinilise uuringu tulemused

Pärast 4 nädalat Pärast 12 nädalat

TEKST

NAHA NIISKUS

NAHA TOON 

ÜLDINE PARANEMINE

KORTSUDE SÜGAVUS 

KORTSUDE ARV

TTänu Šveitsi kõrgel tasemel teadusuuringutele ja uuenduslikele tootmistehnoloogiatele 
sisaldavad sarja FOREVER tooted ainult väärtuslikke taimseid toimeaineid ja uue 
põlvkonna fütokosmeetilisi komplekse. 

Toodetel on erakordselt puhas, kemikaalideta koostis, tänu millele sobivad need 
suurepäraselt igale nahatüübile. 

Sametise tekstuuri ja väga meeldiva lõhnaga tooted imenduvad nahka, ei jäta seda 
rasvaseks ning tagavad ülimalt sensuaalse elamuse. 
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IGAVESE NOORUSE SALADUS
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150 ml 3 ml 400 g 150 ml

GANODERMAT SISALDAV
VANANEMISVASTANE HOOLDUSSARI

SALONGIHOOLDUS

Puuviljadest ja taimedest saadud alfa- ja 
beetahüdroksüülhappega koorimine sobib 
eriti hästi küpsele, tuhmile ja vananevale 
nahale. Tootel on erakordselt tõhus kooriv, 
keratolüütiline ja biostimuleeriv toime. Sisaldab 
seitset erilist tasakaalustatud koguses hapet: 
Mandel-, Glükool-, Sidrun-, Piim-, Salitsüül-, 
Õun- ja Viinhapet. Ergutab fibroblaste tootma 
kollageeni ja elastiini ning soodustab rakkude 
uuenemist. Eemaldab keratiinikorgid ja 
puhastab poorid rasust, mis valmistab naha ette 
aktiivainete imendamiseks hoolduse järgmistes 
etappides. Sisaldab rohkelt Ganoderma 
ekstrakti, mis võitleb naha vananemisega ja 
ergutab naharakkude uuenemist. Tulemus on 
koheselt nähtav: nahk on säravam, niisutatud, 
kompaktne ja elujõuline. 

Erakordselt voolava ja kreemja tekstuuriga 
toode, mis puhastab ja toniseerib ühe 
liigutusega. Eemaldab tõhusalt mustuse ja 
meigijäägid ning muudab väsinud ja tuhmi 
naha säravamaks. Sisaldab Õli-rõikapuu 
ekstrakti, mis puhastab nahka sügavuti ning 
kaitseb seda õhusaaste ja mustuseosakeste 
eest. Suurepäraselt niisutava ja pehmendava 
toimega Babassuõli toob leevendust ka kõige 
kuivemale nahale ja suurendab selle elastsust. 
Vitamiini- ja mineraalirikas Jojoobaõli kaitseb 
ja niisutab nahka sügavuti ning muudab 
naha pehmeks ja siidiseks. Sisaldab rohkelt 
Ganoderma ekstrakti, mis võitleb naha 
vananemisega ja ergutab naharakkude 
uuenemist. Voolav ja sametine tekstuur aitab 
nahka korralikult toita ja niisutada. 

1. SAMM: PUHASTUS

2IN1
Puhastuspiim & Toonik 

Ühendab õrna mehaanilise koorimise ning 
kvaliteetse toitva ja niisutava hoolduse. 
Sisaldab Jojobaõli ja riisiekstrakti, mis koorib 
nahka loomulikult, õrnalt ja tõhusalt. Koostises 
on ka rohkelt avokaado- ja magusa mandli 
õlisid – väärtuslikke aktiivaineid, mis toidavad 
ja niisutavad nahka. Eemaldab tõhusalt 
pindmised surnud rakud ja mürkained ning 
valmistab naha ette aktiivainete imendamiseks. 
Ergutab nahapinna mikrovereringet, varustab 
kudesid hapnikuga ning niisutab, rahustab ja 
uuendab nahka. Tulemus: puhas, hapnikuga 
varustatud ning erakordselt sile ja siidine nahk. 

ÕRN KOORIMINE

Koorija Jojoba
ja magusa mandli 

2. SAMM: KOORIMINE

AHA/BHA 
happe koorimine 

5. SAMM: TOITEV MASSAAŽ

24H Intensiivne 
öö/päevakreem

Tänapäevane 24 tunni kreem uuendusliku 
aktiivainega Atsetüülheksapeptiid-8. Selle 
molekuli võimas toime sarnaneb botuliiniga, 
parandades näolihaste toonust ja siludes 
tõhusalt miimikakortse. Sisaldab rikkalikult 
Ganoderma ekstrakti, mis võitleb naha 
vananemisega ja soodustab naharakkude 
uuenemist. Puhas hüaluroonhape ergutab 
rakkude tööd, suurendab naha tihedust, 
muudab selle säravamaks ja pinguldab nahka 
silmanähtavalt. Õuna tüvirakud soodustavad 
kollageeni ja elastiini moodustumist, siluvad 
kortse ja hoiavad naha elujõulise, lükates edasi 
naha vananemist. Argaaniaõli toidab nahka 
sügavuti ja muudab selle imeliselt pehmeks. 
See erakordne kreem taastab näonaha 
loomuliku sära, värskuse ja elastsuse. 

Pruunvetika Algiinhappeid sisaldav uuenduslik 
mask, mis niisutab ja rahustab nahka. Katab 
naha täiusliku kihina, mis niisutab ja viib 
aktiivained sügavale naha sisse. Pruunvetikas 
aitab pidurdada elastsuse vähenemist 
ja soodustab uue kollageeni sünteesi. 
Puhastab sügavuti, eemaldab liigse vee ning 
muudab naha silmanähtavalt elastsemaks 
ja toniseeritumaks. Sisaldab suurel hulgal 
väärtuslikke mineraalaineid (tsinki, kaltsiumit, 
vaske, rauda), mis parandavad ja elustavad 
nahastruktuuri, taastavad selle toonuse ja 
ennetavad kortsude teket. Ganoderma 
ekstrakt võitleb naha vananemisega ja 
ergutab naharakkude uuenemist. Sobib igale 
nahatüübile, eriti aga küpsele nahale, mis 
saavutab hetkega särava kuma. 

4. SAMM: TAASTAV TONISEERIMINE

Alginaatmask

Ülipuhtast hüaluroonhappest valmistatud 
tõeline vananemisvastane eliksiir, mis 
pinguldab nahka kahel moel: täidab ja silub 
hetkega miimikakortse ning ergutab kollageeni 
sünteesi, tagades naha toonuse, niisutatuse ja 
sära. Sisaldab rohkelt Ganoderma ekstrakti, 
mis võitleb naha vananemisega ja ergutab 
naharakkude uuenemist. Erakordselt tõhusad 
Ruskuse, Aasia Vesinaba, Hobukastani, 
Peiulille ja Lagritsajuure ekstraktid kaitsevad 
ning toovad leevendust tundlikule ja rosaatsea 
all kannatavale nahale. Tulemused on koheselt 
nähtavad: väärtuslikud looduslikud aktiivained 
toidavad nahka, annavad nahale uue sära 
ning õrna ja siidise pehmuse. 

3. SAMM: INTENSIIVNE BIOSTIMULATSIOON

Hüaluroonhappe seerum 
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50 ml 15 ml75 ml15 ml 150 ml

24H Intensiivne 
öö/päevakreem

Noorendav hooldus 2/1  
mask ja koorija

Hüaluroonhappe 
seerum

2IN1
Puhastuspiim & Toonik

Tänapäevane 24h tunni kreem uuendusliku 
aktiivainega Atsetüülheksapeptiid-8. Selle 
molekuli võimas toime sarnaneb botuliiniga, 
parandades näolihaste toonust ja siludes 
tõhusalt miimikakortse. Sisaldab rikkalikult 
Ganoderma ekstrakti, mis võitleb naha 
vananemisega ja soodustab naharakkude 
uuenemist. Puhas hüaluroonhape ergutab 
rakkude tööd, suurendab naha tihedust, 
muudab selle säravamaks ja pinguldab nahka 
silmanähtavalt. Õunatüvirakud soodustavad 
kollageeni ja elastiini moodustumist, siluvad 
kortse ja hoiavad naha elujõulise, lükates 
edasi naha vananemist. Argaaniaõli toidab 
nahka sügavuti ja muudab selle imeliselt 
pehmeks. See erakordne kreem taastab 
näonaha loomuliku sära, värskuse ja elastsuse. 

Beauty Secret Eye Contour on vananemisvastane hoolduskreem, mis on loodud silmaümbruse 
naha seisukorra parandamiseks. Sametiselt siidine tekstuur sulandub nahaga, imendub kiiresti 
ja ei jäta nahka rasvaseks ning kreemi õrn ja allergiavaba looduslik lõhnaaine tagab meeldivalt 
sensuaalse elamuse. Eriline koostis hõlmab naha ummistusi vähendavat ja korrigeerivat tehnoloogiat 
ning suurt ravitoimega aktiivainete kontsentratsiooni, tagades kohesed märgatavad tulemused. 
See on uuenduslik hooldustoode, mille põhitoime annab suur Aeskiini kontsentratsioon. See 
võimas paistetusevastane aktiivaine toniseerib veresooni, viib välja liigse vedeliku ning ennetab ja 
alandab turseid, mis on silmaaluste tursete peamine tekkepõhjus. Ainulaadne fütokompleks Liftex 
Bio Complex® Ruskuse, Vesinaba, Hariliku saialille, Pantenooli ja Pärmiproteiinide võimast kooslust, 
suurendab kapillaaride seinte toonust ja elastsust, niisutab nahka sügavuti, toob leevendust ka kõige 
tundlikumale nahale ja võitleb kortsude tekkega. Antioksüdatiivse toimega Sheavõi tekitab nahale 
kihi, mis pakub kaitset vabade radikaalide, päikesekiirguse, tuule ja külma eest ning tagab naha 
niisutatuse ja pehmuse. Puhas hüaluroonhape ergutab rakkude tööd, suurendab naha tihedust, 
muudab selle säravamaks ja pinguldab nahka silmanähtavalt. Ganoderma ekstrakt võitleb naha 
vananemisega ja ergutab naharakkude uuenemist. Argaaniaõli toidab nahka sügavuti ja muudab 
selle imeliselt pehmeks. See erakordne hooldustoode sobib suurepäraselt meigi aluskreemiks ja 
taastab hetkega naha nooruslikkuse: silmaalused tursed ja tumedad ringid on märkimisväärselt 
taandunud, kortsud on siledamad, nahk on säravam, kompaktne ja sile ning silmad näevad välja 
puhanud, värsked ja noorenenud. 

Murranguline kaks ühes hooldustoode kodus 
kasutamiseks. See on korraga nii ensüümidega 
näokoorija kui ka väga tõhus mask. Tänu 
suurele papaiinisisaldusele on tootel võimas 
ensümaatiline, kooriv toime, vähendades iluvigu, 
muutes naha hetkega siledamaks ja säravaks 
ning rikastades nahka hapnikuga. Soodustab 
väärtuslike Papaia- ja Ganoderma ekstraktide 
tungimist sügavale naha sisse, mis tagab võimsa 
antioksüdatiivse toime ja rakkude uuenemise 
sügavates nahakihtides. Võitleb tõhusalt 
degeneratiivsete protsessidega ja kaitseb 
vabade radikaalide kahjuliku toime eest. See 
uuenduslik noorendav hooldusvahend on täiuslik 
lahendus neile, kes otsivad tõeliselt tõhusat 
toodet, mis sobiks kõigile nahatüüpidele, näole 
ja dekolteele. Toodet on kerge kasutada ja 
tulemused on koheselt nähtavad. Võib kasutada 
duši all: soe aur aktiveerib tootes sisalduvate 
ensüümide erakordse toime ja võimendab seda. 

Ülipuhast hüaluroonhapet sisaldav tõeline 
vananemisvastane eliksiir, mis pinguldab 
nahka kahel moel: täidab ja silub hetkega 
miimikakortse ning ergutab kollageeni 
sünteesi, tagades naha toonuse, niisutatuse 
ja sära. Sisaldab rohkelt Ganoderma 
ekstrakti, mis võitleb naha vananemisega ja 
ergutab naharakkude uuenemist. Erakordselt 
tõhusad Ruskuse, Aasia Vesinaba, 
Hobukastani, Peiulille ja Lagritsajuure 
ekstraktid kaitsevad ning toovad leevendust 
tundlikule ja rosaatsea all kannatavale 
nahale. Tulemused on koheselt nähtavad: 
väärtuslikud looduslikud aktiivained toidavad 
nahka, annavad nahale uue sära ning õrna 
ja siidise pehmuse. 

Erakordselt voolava ja kreemja tekstuuriga 
toode, mis puhastab ja toniseerib ühe 
liigutusega. Eemaldab tõhusalt mustuse ja 
meigijäägid ning muudab väsinud ja tuhmi 
naha säravamaks. Sisaldab Õli-rõikapuu 
ekstrakti, mis puhastab nahka sügavuti ning 
kaitseb seda õhusaaste ja mustuseosakeste 
eest. Suurepäraselt niisutava ja pehmendava 
toimega Babassuõli toob leevendust ka kõige 
kuivemale nahale ja suurendab selle elastsust. 
Vitamiini- ja mineraalirikas Jojoobaõli kaitseb 
ja niisutab nahka sügavuti ning muudab 
naha pehmeks ja siidiseks. Sisaldab rohkelt 
Ganoderma ekstrakti, mis võitleb naha 
vananemisega ja ergutab naharakkude 
uuenemist. Voolav ja sametine tekstuur aitab 
nahka korralikult toita ja niisutada. 

Silmaümbruse ilu saladus -silmakreem

KODUSED HOOLDUSTOOTED
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LA PERLA NERA

KAS TEIE NÄONAHK ON VÄSINUD, HALL JA TUHM?
NAHK ON KIMPUS UMMISTUNUD POORIDE, MÜRKAINETE JA KUIVUSEGA? 

KAS VANANEMISE ILMINGUD ON MUUTUNUD MÄRGATAVAMAKS?

LA PERLA NERA
Taimset Aktiivsütt sisaldav mürkaineid eemaldav hooldussari ÄRATAGE OMA ILU
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Selle ainulaadse hooldussarja saladus peitub Šveitsi kõrgel tasemel teadusuuringute tulemusel välja töötatud uues ja murrangu-
lises dermokosmeetilises tehnoloogias:

ERAKORDNE JÕUD SEITSE AKTIIVSET MOLEKULI 
Sünergiline kooslus ainulaadses looduslikus fütokosmeetilises kompleksis, millel on muljet avaldav aktiivne jõud.. 

Proovige murrangulist, professionaalset ja looduslikku iluhooldussarja LA PERLA NERA,
mille on välja töötanud Šveitsis asuv Mavex Laboratories. 

• Puhastab naha mustusest, kahjulikest ainetest ja keskkonnasaastest tingitud toksiinidest. 
• Võitleb nahka koormavate agressiivsete probleemidega. 
• Võitleb naha päikesevalgusest ja saastest tingitud vananemisega. 
• Tugevdab naha kaitsevõimet, aktiveerides rakkude parandusmehhanismid. 

Tulemus on koheselt nähtav: nahk on säravam, noorem ning elujõuline ja tulvil uut energiat. 
Kortsud silenevad ja poorid ahenevad. 

 Teie nägu muutub taas värskeks ja loomulikult säravaks. 

LA PERLA NERA
taasäratage oma ilu, kaotage vananemise ilmingud

Taimne aktiivsüsi
Võimsa sügavpuhastava toimega aine, mis eemaldab sügavatest 
nahakihtidest kahjulikud vabad radikaalid. 

Ratan juur
Tugev parandav toime, võitleb marrasnaha stressiga. 

Mustade viinamarjade kestadest, õuntest ja nisukliidest 
eraldatud fenoolivastased radikaalid
Ergutavad kollageeni tootmist ja rakkude uuenemist. Õrnalt kooriv 
toime ning niisutavad ja toitvad omadused. 

Savimineraalid
Võitlevad naha degeneratiivsete protsessidega. 

Suure ja väikese molekulmassiga hüaluroonhape
Suurendab naha niiskust, pinguldab ja toniseerib küpset nahka. 

Alpi Jänesekäpa ekstrakt
Ennetab kollageeni ja elastiinikiudude kadu, võitleb vabade 
radikaalide tekkega. 

C-vitamiin
Kaitseb päikesevalguse fototoksilise mõju eest. 
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250 ml 250 ml 150 ml

1. SAMM: PUHASTUS

Aktiivsöega  
sügavpuhastus

2. SAMM: 
MÜRKAINEID EEMALDAV MASK

Active Carbon Face Pack

3. SAMM: PUHASTUS

Koorija Jojoba & Magusa 
Mandli õliga 50 ml 150 ml

5. SAMM: TOITEV MASSAAŽ

Divine Beauty Jumalik Ilu
Šveitsi teaduse ja looduse kooslusest on sündinud uus, viimase 
põlvkonna näokreem. Uuendusliku tehnoloogia tõttu, mida iseloomustab 
järkjärguline ja katkematu vabanemine, saab nahk pideva annuse 
ülitõhusaid toimeaineid. See on sihtotstarbeline toode, mis uuendab rakke, 
taastab naha loomuliku prinkuse ning tagab niiskuse ja pehmuse. Aitab 
fibroblastidel endogeenselt toota 1. tüüpi kollageeni, millel on keskne 
osa sidekoe toetamisel. Märkimisväärse antioksüdatiivse toime tõttu on 
toode suurepärane liitlane võitluses naha enneaegse vananemisega. 
Kreemil on rikkalik, nahka sulanduv tekstuur ning üllatavalt elustav mõju 
ja antioksüdatiivne toime. See toidab, niisutab ja kaitseb nahka ning 
kaitseb vabade radikaalide ja kahjulike keskkonnategurite eest, tagades 
mugavuse kogu päevaks. Annab nahale hetkega niisutatud, elastse ja 
uuendatud välimuse.

4. SAMM: INTENSIIVNE BIOSTIMULATSIOON

Aktiivsöega seerum
Active Carbon Face Pack on kogu maailmas täiesti 
uudne professionaalne nahahooldustoode. See 
erakordne sügavpuhastav hooldusvahend sobib 
eeskätt mürkainetega saastunud, hallile, paksenenud 
ja niiskusevaesele nahale, mis vajab uut energiat. 
Tänu taimse aktiivsöe võimsale imavale ja mürkainetest 
vabastavale toimele puhastab see ainulaadne mask 
näonaha sügavuti, eemaldades kahjulikud ained, 
toksiinid ja keskkonnasaaste. Mustade viinamarjade 
kestadest, õuntest ja nisuidudest eraldatud erilised 
fenoolivastased radikaalid ergutavad kollageeni 
tootmist ja rakkude uuenemist, neil on ka õrnalt kooriv 
toime ning niisutavad ja toitvad omadused. Suure ja 
väikese molekulmassiga hüaluroonhape suurendab 
niiskusesisaldust ja muudab naha taas pringiks. 
Savimineraalid võitlevad naha degeneratiivsete 
protsesside vastu ja tõhusalt parandava toimega 
ratanjuur vähendab marrasknaha stressi. See on 
suurepärane nahka ettevalmistav toode, mida võib 
kasutada kõikide vananemisvastaste hoolduste puhul. 

Üliaktiivne puhastusvahend, mis sisaldab 
rohkesti mett, rohelist savi ja taimset sütt. Õrna 
ja sametise tekstuuriga toode eemaldab 
tõhusalt mustuse ja kahjulikud ained, muutes 
naha pehmeks ja siidiseks. Tänu taimse aktiivsöe 
erakordsele imavale ja mürkaineid eemaldavale 
toimele puhastab naha sügavuti ning vabastab 
selle toksiinidest ja keskkonnasaastest. 
Päikeseenergiast tulvil ülipuhas, looduslikku 
päritolu roheline savi sisaldab rohkesti 
väärtuslikke mineraale, mis tagab ainulaadse 
remineraliseeriva ja rasueritust tasakaalustava 
toime. Sisaldab palju mett, mis rahustab ja 
niisutab nahka. Bioloogilised puhastavate 
omadustega aktiivained puhastavad naha 
põhjalikult ja õrnalt, eemaldades kogu mustuse. 
See on erakordselt tõhus puhastusvahend, mis 
austab ja hellitab teie näonahka, kannab selle 
eest head hoolt ning tagab sügava heaolutunde. 

Ühendab õrna mehaanilise koorimise ning 
kvaliteetse toitva ja niisutava hoolduse. 
Sisaldab jojoobiõli ja riisiekstrakti, mis koorib 
nahka loomulikult, õrnalt ja tõhusalt. Koostises 
on ka rohkelt avokaado- ja magusa mandli 
õlisid, väärtuslikke aktiivaineid, mis toidavad 
ja niisutavad nahka. Eemaldab tõhusalt 
pindmised surnud rakud ja mürkained ning 
valmistab naha ette aktiivainete imendamiseks. 
Ergutab nahapinna mikrovereringet, varustab 
kudesid hapnikuga ning niisutab, rahustab ja 
uuendab nahka. Tulemus: puhas, hapnikuga 
varustatud ning erakordselt sile ja siidine nahk. 

Active Carbon Face Serum on kogu maailmas täiesti uudne 
professionaalne nahahooldustoode. See erakordne sügavpuhastav 
hooldusvahend sobib eeskätt mürkainetega saastunud, hallile, 
paksenenud ja niiskusevaesele nahale, mis vajab uut energiat. Erinevalt 
teistest kosmeetikatoodetest sisaldab see erakordne seerum vee asemel 
ainult täiesti puhast magnooliadestillaati, mis toniseerib, pinguldab ja 
värskendab naha pealiskihti. Tänu taimse aktiivsöe võimsale imavale 
ja mürkainetest vabastavale toimele puhastab seerum näonaha 
sügavuti, eemaldades kahjulikud ained, toksiinid ja keskkonnasaaste. 
Kaht tüüpi suure ja väikese molekulmassiga hüaluroonhappe tõhus 
kooslus tagab sügava niisutuse ja muudab naha taas pringiks. Alpi 
jänesekäpa ekstrakt ennetab kollageeni ja elastiinikiudude kadu ning 
võitleb vabade radikaalide tekkega. C vitamiin kaitseb päikesevalguse 
fototoksilise mõju eest. Toode silub kortse ja vähendab miimikajooni 
ning on meeldivalt noorendava toimega. 

SALONGI HOOLDUS
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50 ml

KODUSED HOOLDUSTOOTED

LA PERLA NERA
ILU JA HEAOLU 

KOOSLUS

RIKKALIK JA ÄÄRMISELT HÄSTI 
NAHKA SULANDUV NÄOKREEM

TAGAB KOHE KÕIKIDELE NAHATÜÜPIDELE 
PEHMUSE JA ELASTSUSE

Šveitsi teaduse ja looduse kooslusest on sündinud uus, viimase põlvkonna näokreem. Uuendusliku tehnoloogia tõttu, mida iseloomustab järkjärguline ja 
katkematu vabanemine, saab nahk pideva annuse ülitõhusaid toimeaineid. See on sihtotstarbeline toode, mis uuendab rakke, taastab naha loomuliku 
prinkuse ning tagab niiskuse ja pehmuse.

Aitab fibroblastidel endogeenselt toota 1. tüüpi kollageeni, millel on keskne osa sidekoe toetamisel. Märkimisväärse antioksüdatiivse toime tõttu on toode 
suurepärane liitlane võitluses naha enneaegse vananemisega. 

Kreemil on rikkalik, nahka sulanduv tekstuur ning üllatavalt elustav mõju ja antioksüdatiivne toime. See toidab, niisutab ja kaitseb nahka ning kaitseb vabade 
radikaalide ja kahjulike keskkonnategurite eest, tagades mugavuse kogu päevaks. Annab nahale hetkega niisutatud, elastse ja uuendatud välimuse.

Divine Beauty

TOIMEAINED  

Lõhnava näsiniini tüvirakud 
Nad stimuleerivad bioloogiliste rakkude 
mehhanismide taaselustamist, tugevdavad naha 
barjääri ja suurendavad naha vastupanuvõimet 
keskkonast tingitud agressivsetele teguritele. 

Kapseldatud koensüüm Q10 ja E-vitamiin 
Mikrokapseldatud fosfolipiidsed membraanid, 
kust need vabanevad järk-järgult ja pikkamööda. 
Ergutavad fibroblaste endogeenselt tootma 1. 
tüüpi kollageeni, millel on keskne osa sidekoe 
toetamisel. Nende erakordne antioksüdatiivne 
toime kaitseb nahka enneaegse vananemise eest.

Nahka elustavad riisipeptiidid 
Mikromolekul, mis suudab tungida läbi 
marrasknaha barjääri ja toimida pärisnaha 
tasandil, aidates kaasa fibroblastide tegevusele 
ja sellest tulenevale 1. tüüpi kollageeni sünteesile.

Taasäratage oma ilu, kaotage vananemise ilmingud
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20 ml

Active Carbon Face Serum on kogu maailmas täiesti uudne 
professionaalne nahahooldustoode. See erakordne seerum noorendab 
näo- ja silmaümbruse nahka ning sobib igale nahatüübile. Erinevalt 
teistest kosmeetikatoodetest sisaldab see ainulaadne seerum vee asemel 
ainult täiesti puhast Magnooliadestillaati, mis toniseerib, pinguldab ja 
värskendab naha pealiskihti. Tänu taimse aktiivsöe võimsale imavale ja 
mürkainetest vabastavale toimele puhastab seerum näonaha sügavuti, 
eemaldades kahjulikud ained, toksiinid ja keskkonnasaaste. Kaht tüüpi 
suure ja väikese molekulmassiga hüaluroonhappe tõhus kooslus tagab 

Active Carbon Face Serum

sügava niisutuse ja muudab naha taas pringiks. Alpi Jänesekäpa ekstrakt 
ennetab kollageeni ja elastiinikiudude kadu ning võitleb vabade 
radikaalide tekkega. C-vitamiin kaitseb päikesevalguse fototoksilise mõju 
vastu. Toode silub kortse ja vähendab miimikajooni ning on meeldivalt 
noorendava toimega.

KODUSED HOOLDUSTOOTED
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LA PERLA NERA
Intensive Skin Detox Firming Treatment on Mavexi laboratooriumides 
välja töötatud uuenduslik iluvahend. See murranguline mürkaineid 
eemaldav hooldustoode sisaldab ülipuhast taimset sütt ja rohkesti 
tõhusaid, tasakaalustatud kooslusega aktiivaineid, mis moodustavad 
sünergilise terviku. Silub kortse, niisutab nahka sügavuti ning taastab 
naha toonuse ja sära.

See on võimas looduslike ainete kontsentraat, mis võitleb tõhusalt naha 
vananemisega, kõrvaldades nahale stressi tekitavad probleemid. Sobib 
igale nahatüübile, eeskätt mürkainetega saastunud, hallile, elutule, 
paksenenud ja niiskusevaesele nahale.

Võimas mürkaineid eemaldav toime tuleneb peamiselt uuenduslikust 
looduslikust fütokosmeetilisest taimekompleksist – tõhusast ja sünergilisest 
takja, lavendli, võilille, süstlehise teelehe, unimaguna,

artišoki ja kibuvitsa kooslusest, mis reguleerib rasueritust, rahustab nahka, 
muudab selle pehmeks ning eemaldab tõhusalt mustuse ja mürkained 
naha sügavamatest kihtidest. Tänu taimse aktiivsöe erakordsele 
imavale ja mürkainetest vabastavale toimele puhastab see toode 
näonaha sügavuti, eemaldades tõhusalt kahjulikud ained, toksiinid ja 
keskkonnasaaste.

Sisaldab rohkesti puhast hüaluroonhapet, mis niisutab nahka sügavuti, 
ergutab rakkude tööd, suurendab naha tihedust, muudab selle 
säravamaks ja pinguldab nahka silmanähtavalt.

Looduslikult terapeutilise Ratanjuure ekstrakt rahustab nahka ja võitleb 
välisteguritest tingitud ärrituse, punetuse, lõhenemise ja vabade 
radikaalidega, tagades näonahale erakordselt tõhusa kaitse.
Suurepärase vett siduva toimega Pantenool aitab hoida naha pehme 

Intensiivne mürkaineid eemaldav ja pinguldav hoolduskreem

ja elastse. Parandavate ja kaitsvate 
omadustega pantenool rahustab ja 
pehmendab nahka, sobides hästi 
just õrna, tundliku, kuiva ja ärritunud 
naha hoolduseks.

Polüsahhariid Skleroglukaan 
on molekul ,mis muudab naha 
tihedamaks, säravamaks ja 
elavamaks ning viib hooldustoote 
väärtuslikud aktiivained sügavale 
naha sisse.

50 ml

KODUSED HOOLDUSTOOTED

Intensiive jääkaineid väljutav vananemisvastane hooldus

taasäratage oma ilu, kaotage vananemise ilmingud

SÜGAVPUHASTAB NAHKA, EEMALDADES MU-
STUSE JA KAHJULIKUD AINED

TONISEERIB NAHKA NING MUUDAB SEL-
LE KOMPAKTSEKS JA ELASTSEKS

ERGUTAB RAKKUDE TÖÖD TAASTAB NÄONAHA SÄRA JA 
KUMA

SILUB JA TÄIDAB KORTSE SILMANÄHTAVALT NIISUTAB, ELUSTAB JA VIRGUTAB
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75 g

KODUSED HOOLDUSTOOTED

VÕIMALDAB TEIE NAHAL HINGATA KOOS 
superdetox treatment

MURRANGULINE IGAPÄEVANE PUHASTUSMEETOD

Superdetox Treatment on kõrgel tasemel uuenduslik iluhooldusvahend ja mur-ranguline mürkainetest vabastav toode, mis sisaldab ülipuhast taimset 
aktiivsütt. Puhastab naha tõhusalt kahjulikust keskkonnasaastest (peened osakesed, sudu, suits, mürgid) ja võitleb nahale stressi tekitavate pealiskihi 
probleemidega.

Superdetox Treatment annab igapäevasele näopuhastusele täiesti uue tähendu-se. Sobib igale nahatüübile, eeskätt mürkainetega saastunud, hallile, 
elutule, paksenenud ja niiskusevaesele nahale, mis vajab uut energiat.

Sobib suurepäraselt ka meeste paksema näonaha, samuti rasuse naha ja akne, ekseemi või psoriaasi all kannatava naha igapäevaseks puhastuseks.

Superdetox Treatment ei ole seep ega läbinud ühtegi 
seebistamise protsessi. Sisaldab tõhusat aktiivainete 
sünergiliselt tasakaalustatud kooslust. See on looduslike 
ainete võimas kontsentraat, mis võitleb naha vananemisega 
ja taastab naha loomuliku särava kuma.

Võimas mürkaineid eemaldav toime tuleneb peamiselt 
uuenduslikust looduslikust füto-kosmeetilisest 
taimekompleksist – tõhusast ja sünergilisest takja, lavendli, 
võilille, süstlehi-se teelehe, unimaguna, artišoki ja kibuvitsa 
kooslusest, mis reguleerib rasueritust, ra-hustab nahka, 
muudab selle pehmeks ning eemaldab tõhusalt mustuse 
ja mürkained na-ha sügavamatest kihtidest. Tänu taimse 
aktiivsöe võimsale imavale ja mürkainetest vaba-stavale 
toimele puhastab seerum näonaha sügavuti, eemaldades 
kahjulikud ained, toksii-nid ja keskkonnasaaste. Tänu suurele 
esimese külmpressi oliiviõli sisaldusele on tootel võimsad 
niisutavad, rahustavad ja põletikuvastased omadused.

Superdetox Treatment on nahasõbralikum kui näoseebid, 
sest selle pH-väärtus sarnaneb naha füsioloogilise pH-
väärtusega.
Toodet sobib kasutada tavaliste dušigeelide asemel, see 
loob heaolutunde, puhastab na-ha sügavuti ja tagab 
hellitava iluhoolduse, millele ei leidu võrdset. Valmistatud 
käsitsi Švei-tsis asuvates Mavexi laboratooriumides.

Mürkaineid eemaldav hooldus
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NÄOMASK 
IGAKS PUHUKS

15 ml

Söekiude sisaldav näomask, mis väljutab mürke, mille tulemused on kohe 
näha. Vabastab ja puhastab naha saasteainetest, sudust, peentolmust, 
suitsust ja toksiinidest. Rikkalikult rahustavaid, reguleerivaid ja niisutavaid 
asjatundlikult tasakaalustatud toimeaineid sisaldav mask annab tuhmile 
ning läbipaistmatule nahale uut elujõudu. Tänu rasueritust reguleerivale 
toimele on tulemused kohe näha ja need kestavad kaua. Nahk näeb 
säravam välja ja selle tekstuur paraneb. Soovitatav kasutada 1–2 korda 
nädalas.

Instant Detox

TOIMEAINED

Aktiveeritud taimne süsi
Puhastab näonaha sügavuti kahjulikest ainetest, vabastades selle tõhusalt 
toksiinidest ning ümbritsevast keskkonnast pärit sudust ja saasteainetest.

PureOlea Vita
Uuenduslik toimeaine, mis suudab kaitsta rakke oksüdatiivsete ja 
põletikuliste seisundite eest. Oliiviõlist ekstraheeritud polüfenoolid on 
tugeva mürke väljutava, põletikuvastase ja rahustava toimega.

Puhastav bioregulaator
Kiire rasueritust reguleeriva toimega. Tasakaalustab liigset rasueritust ja 
ahendab avatud poore.

Kurgiekstrakt
Looduslik toimeaine, mis mõjub erakordselt pinguldavalt ja rasueritust 
reguleerivalt.

Piparmündi lillevesi 
Taimeekstrakt, mis on teada-tuntud rahustavate ja antiseptiliste omaduste 
poolest.

LASE OMA NAHAL HINGATA

8 ml

Uuenduslik tselluloosimask, milles on ühendatud sära andev ning 
antioksüdantne hooldus. See võitleb vabade radikaalidega, parandab 
naha tekstuuri ja ahendab poore. Annab nahale ühtlase ja särava 
jume. Tootes kasutatakse uuenduslikke tselluloosikiude, mis kleepuvad 
täiuslikult näo külge nagu teine nahk ja võimaldavad selles sisalduvatel 
toimeainetel tänu osmoosile tõhusalt nahka tungida. Maski toimeainete 
sünergia tagab iga kord täiuslikult särava jume, isegi pärast pikka päeva. 
Soovitatav kasutada 1–2 korda nädalas.

Extreme Radiance

Uuenduslik tselluloosimask, millesse on segatud üliniisutavaid 
toimeaineid, mis taastavad naha loomuliku niiskussisalduse. Erakordne 
toode, milles on ühendatud hüaluroonhappe tõhusus ning algupärane 
ja asjatundlik kombinatsioon B3-vitamiinist ja Jaapanist pärit yuzu-
ekstraktist. Tagab sügava ja intensiivse niisutuse, mis taastab naha 
elujõu ning paneb ka kõige kuivema naha elavalt särama. Tihendab 
näonahka ja annab sellele energiat. Soovitatav kasutada 1–2 korda 
nädalas. Niisutab ja kaitseb nahka väliskeskkona tegurite eest, jättes 
selle pehmeks, siledaks ja varustab uue elujõuga.

Super Hydrating 8 ml

TOIMEAINED

VitaLight
Botaaniline toimeaine, millel on erakordsed sära andvad ja rasueritust 
vähendavad omadused. Annab nahale särava ning ühtlase jume.

Goji-marjade ekstrakt
Võimas looduslik antioksüdant, mis võitleb tõhusalt vabade radikaalidega, 
annab nahale uut elujõudu ja ennetab selle vananemist. 

Granaatõunaekstrakt
Ohtralt polüfenoole ning C-, B- ja E-vitamiini sisaldav ekstrakt on 
erakordse elujõudu andva toimega. See ergutab rakkude ainevahetust 
ja kollageeni sünteesi. Niisutab nahka sügavuti.

Sära andvad pigmendid
Spetsiaalsed pigmendid, mis annavad näole särava jume.

TOIMEAINED

Hüaluroonhape
Konkurentsitult üliniisutavate ja niiskussisaldust taastavate omadustega. 
Niisutab sügavuti, ergutab rakufunktsioone ning muudab naha pringiks, 
tihedaks ja säravaks.

Yuzu-ekstrakt
Ohtralt C-vitamiini sisaldav ekstrakt aeglustab vananemist, mida 
põhjustavad vabad radikaalid, ning ergutab kollageeni tootmist. Toetab 
rakkude uuenemist, jättes naha erakordselt pehmeks.

B3-vitamiin
Aitab ergutada keramiidide sünteesi, tihendab marrasknaha kaitsebarjääri 
ning säilitab hüdrolipiidide tasakaalu. siidine.

ANNA OMA NÄOLE SÄRAV KUMA TAASÄRATA OMA ILU 

KODUSED HOOLDUSTOOTED

Lihtsalt kasutatav, tulemused on kohe näha, loputada ei ole vaja.

Hunnitu naha saavutamiseks, millel 
puuduvad väsimuse, tuhmuse ja stressi 

ilmingud, kulub ainult 15 minutit hellitamist 
paar korda nädalas.

  

Mavexi teaduslaboritest on saabunud
kolm sihitud koostist eri vajaduste tarbeks:

MÜRKIDE VÄLJUTAMINE
SÄRAVA KUMA ANDMINE

NIISUTAMINE
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PERFECT BRONZE
Niisutav päevituse tugevdaja
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30 mlPerfect Bronze

KODUSED HOOLDUSTOOTED

Väikse 
molekulmassiga 
hüaluroonhape

Suure 
molekulmassiga 
hüaluroonhape

ÜKS TOODE, NELI OTSTARVET

Perfect Bronze on rikastatud ka ainulaadse taimepõhise kompleksiga, mis kiirendab ja tugevdab naha loomulikku pigmentatsiooni, vähendades 
kokkupuuteaega päikesekiirgusega ning soodustades kiiret ja püsivat loomulikku päevitust. Ergutab loomulikul teel türosinaasi, bioloogilist mehhanismi, 
mis soodustab melaniini sünteesi ja aitab sellel kokkupuutes päikesekiirgusega nahapinnale tõusta. 

See erakordne hooldus on mitmekülgse toimega ja kasutatav eri viisidel:

• Naha ettevalmistamine:  kanda nahale üks nädal enne kokkupuudet päikesekiirgusega (toimib ka ilma päikeseta). Valmistab naha päevitamiseks 
ette, vähendab kokkupuuteaega päikesekiirgusega, ennetab kahjustusi (punetus, tulitus) ja niisutab nahka.

• Kiirendamine: kanda nahale kokkupuutel päikese- või solaariumilampide kiirgusega. Tavalise SPF-i sisaldava kaitsekreemi all kasutades kiirendab 
ja tugevdab toode melaniini tootmist ning kiirendab seeläbi päevituse teket.

• Päevituse kestuse  pikendamine kasutada päevitusjärgse tootena. Hoiab melaniinisisalduse optimaalsena, säilitab ja pikendab päevitust, niisutades 
nahka sügavuti. See on ka suurepärane puhkusejärgne toode, mis taastab naha loomuliku elastsuse, kui nahk on päikesekiirgusega kokkupuute 
tõttu kuiv ja veevaene. Pikendab päevituse kestust.

• Ergutamine: kanda nahale mis tahes aastaajal. Ergutab nahatooni eest „vastutavate“ melaniinirakkude sünteesi, hoiab need aktiivsena ja aitab neil 
pinnale tõusta isegi kokkupuutel kunstliku valgusega (kontoris, kodus, kaupluses jne). 

Hindamatu looduslikku päritolu maheserditud hüaluroonhape.
Kasutatud on topeltmolekulmassiga hüaluroonhapet, et niisutada 
sünergiliselt nahapinda ja sügavaid kihte.

• Suure molekulmassiga hüaluroonhape toimib naha pinnal 
ja loob võrgustiku, mis tõmbab ligi vett ning hoiab seda nahas, 
tagades pideva niisutuse.

• Väikse molekulmassiga hüaluroonhape toimib sügavuti. See 
tungib sügavaimatesse nahakihtidesse ja ergutab kollageeni 
loomulikku tootmist. Hoiab suurepäraselt vett sidekudedes, niisutab 
sügavuti ja muudab naha pringiks. TOIMEAINED

Suure molekulmassiga hüaluroonhape
Niisutab ja muudab nahapinna pringiks. 

Väikse molekulmassiga hüaluroonhape
Tagab sügavama ja kauakestvama niisutuse ning pinguldava toime.

Atsetüültürosiin
Aminohape, mis aitab UV-kiirgusest tingitud metaboolsete reaktsioonide tõttu 
aktiveerida päevitust tekitava pigmendi melaniini biosünteesi.

Riboflaviin (B2-vitamiin)
Katalüüsib koos türosiiniga päevituse intensiivistumist, kiirendades melaniini 
tootmise protsesse.

Hüdrolüüsitud taimevalgud
Aitavad türosiinil tungida marrasknahka, niisutades nahka ja suurendades selle 
elastsust.

ATP (adenosiintrifosfaat)
Suurendab toodetava melaniini hulka ja parandab selle jaotumist nahas. Nii 
on päevitumine kiirem ja intensiivsem ning nahatoon muutub säravamaks ja 
ühtlasemaks. Võitluses vananemise ilmingutega on see üks paremaid toimeaineid, 
mis suurendab kollageeni ja elastiini tootmist, muutes naha pringimaks ning 
kompaktsemaks. ATP tagab rakkude ainevahetuseks vajaliku biokeemilise energia 
ja kiirendab naha paranemisprotsesse, ennetades seega kortsude teket.

Lühidalt öeldes annab Perfect Bronze uue tähenduse käsitusele „loomulik päevitus aasta ringi“. See on nahatooni tõeline revolutsioon, mis tagab intensiivse ja 
sügava niisutuse. Võimsa niisutava ja elastsust andva toime tõttu aitab ennetada fotovananemist. 
 
Võib kanda nahale enne ja pärast kokkupuudet päikesekiirgusega või enne solaariumi minekut. Seda võib kasutada ka enne tavalise päikesekaitsekreemi 
pealekandmist. Samuti on see suurepärane puhkusejärgne toode, mis pikendab päevituse kestust ja niisutab nahka täiuslikult.
Ei sisalda UV-filtreid, lõhnaaineid ega pruunistajaid.
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süsi ja must pipar
salendab vormib eemaldab mürke

Uuendus loodusliku dermakosmeetika valdkonnas, mille on välja töötanud Šveitsis asuv Mavex Laboratories: BODY BLACK Slim & Detox

Musta pipra, taimse söe ja nelja uue põlvkonna võimsa salendava fütokompleksi sünergiline kooslus ühesainsas erakordses kehahooldustootes, mis 
salendab, vormib ja eemaldab mürke väga tõhusalt.

BODY BLACK
SLIM & DETOX 

kahekordne sünergiline toime, mis vabastab keha liigsest rasvast ja mürkainetest.

BODY BLACK on erakordselt tõhus uue põlvkonna hooldussari. Sisaldab looduslikku päritolu koostisaineid ja tagab märgatavad tulemused juba 
esimesel kasutuskorral.

• vähendab paikselt kogunenud rasva
• vormib kehakuju silmnähtavalt
• puhastab nahka sügavuti, imades ning eemaldades nahka kogunenud mürk- ja jääkained
• muudab naha elastseks ja kompaktseks

1. SALENDAV JA RASVA PÕLETAV TOIME

Mõjutab rakkude ainevahetust, mis muundab rasvad energiaks ja 
aitab vähendada rasvatagavarasid, tagades silmnähtava  

salendava toime.

2. MÜRKE EEMALDAV JA JÄÄKAINEID  
VÄLJUTAV TOIME

Erakordne tõhusus ning võimas puhastav toime: imab ja eemaldab 
kehast jääk- ja mürkaineid tulvil vedeliku.
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250 ml 250 ml

Uuenduslik kolmetoimeline kehakoorija, mis koorib, salendab ja eemaldab kehast mürke. See siidine, pehme ja kreemja tekstuuriga toode sisaldab rohkelt 
looduslikke koostisosi ja uue põlvkonna toimeaineid ning koorib suurepäraselt nahka, vabastades selle surnud rakkudest ja mürkainetest. Õrnatoimelised 
taimse söe helbed aktiveerivad nahapinna mikrovereringet ja aitavad varustada kudesid hapnikuga, tagades tugeva mürke eemaldava toime. Musta pipra 
ekstrakt ning salendav kuue vetika ja mineraali kompleks aktiveerivad rakkude ainevahetust ja soodustavad rasvatagavarade eemaldamist. Uuenduslik teel 
põhinev taimekompleks kaitseb mikrovereringet ja eemaldab liigse vedeliku. Lõpptulemus on erakordne: nahk on sügavuti puhastatud, sile, pehme ja siidine.

Taimne aktiivsüsi
Puhastab naha sügavuti kahjulikest ainetest ning eemaldab sellest tõhusalt 
mürgid ja keskkonna saasteained.

Musta pipra ekstrakt
Võimas looduslik rasvapõletaja. Tungib sügavale nahka, lõhustab 
tulemuslikult rasvarakke, reaktiveerib mikrovereringe ja salendab keha 
silmnähtavalt. See võimas taimeekstrakt tagab langenud kaalu, vähenenud 
rasvamassiindeksi ja puusaümbermõõdu.

Kompleks Phytomarine Slim
Pruun-, puna- ja rohevetika ning randköömne sünergiline kooslus. Uuenduslik 
looduslike, mereliste koostisainete kompleks, millel on võimas salendav 
toime. Ergutab lipaasi ja aktiveerib triglütseriidide lõhustumise glütserooliks 
ja rasvhapeteks. Vähendab oluliselt adipotsüütide suurust ja kahandab 
silmnähtavalt rasvamassi.

Kompleks Phytobioactive
Uuenduslik Aafrika punasel teel, rohelisel teel ja väga väärtuslikul valgel teel 
põhinev taimekompleks. Tõeline polüfenoolide ja flavonoidide kontsentraat, 
mis avaldab mikrovereringele tõhusat antioksüdatiivset ja kaitsvat toimet. 
Aktiveerib baasainevahetust ja eemaldab liigse vedeliku. 

1. SAMM KOORIMINE

Kehakoorija

SALONGIHOOLDUS

Kehakreem, mis võitleb tõhusalt paikselt kogunenud rasva, prinkuse kao ja 
apelsinikoorenahaga. Sisaldab looduslikke koostisaineid ja uuenduslikke 
fütokomplekse, mis on välja töötatud kõige moodsamate Šveitsi 
dermakosmeetilise teadusuuringute tulemusel. Kreemil on kolm tõhusat ja 
intensiivset toimet: see salendab, eemaldab mürke ja vormib keha. Uudne 
siidiselt pehme tekstuur muudab kreemi pealekandmise meeldivaks, see 
imendub sügavale nahka ega ole rasvane. Musta pipra ekstrakt ja salendav 
kuue vetika ning mineraalide kompleks aktiveerivad rakkude ainevahetust ja 
soodustavad rasvatagavarade eemaldamist. Taimne süsi puhastab nahka 
sügavuti kahjulikest ainetest ning eemaldab sellest tõhusalt mürgid ja keskkonna 
saasteained. Võimas uue põlvkonna fütokompleks on rasva põletava toimega 
ja vähendab oluliselt rasvkoe paksust. Uuenduslik teel põhinev taimekompleks 
kaitseb mikrovereringet ja eemaldab liigse vedeliku. Võiseemnikuõli hoiab 
naha pehme ja noorena. Tulemused on erakordsed: rasvatagavarad ja 
naha apelsinikoore moodi ilme vähenevad märgatavalt ning keha muutub 
silmnähtavalt saledamaks. Lihvib, kujundab ja pinguldab kehavorme. Nahk on 
sügavuti puhastatud, sile ja siidiselt pehme. Keha saab uue kuju.

Kompleks ExtraSlim
Erakordne patenditud mitmeotstarbeline kompleks. Põhineb looduslikel 
ainetel, millel on ühtaegu kaks sünergilist toimemehhanismi. Lipolüütilise 
ja vett väljutava toime poolest tuntud kofeiin koos guaraanaekstrakti ja 
tsüsteiinhappega vallandavad adipotsüütides lipolüüsi. L-karnitiin lihtsustab 
rasvhapete transporti rakkude mitokondritesse, kus need lagundatakse veeks 
ja energiaks. Lõpptulemus: rasvatagavarad ja naha apelsinikoore moodi ilme 
vähenevad märgatavalt. Lihvib, kujundab ja pinguldab kehavorme.

Kompleks Phytomarine Slim 
Pruun-, puna- ja rohevetika ning randköömne sünergiline kooslus. Uuenduslik 
looduslike, mereliste koostisainete kompleks, millel on võimas salendav 
toime. Ergutab lipaasi ja aktiveerib triglütseriidide lõhustumise glütserooliks 
ja rasvhapeteks. Vähendab oluliselt adipotsüütide suurust ja kahandab 
silmnähtavalt rasvamassi.

Kompleks Phytobioactive
Uuenduslik Aafrika punasel teel, rohelisel teel ja väga väärtuslikul valgel teel 
põhinev taimekompleks. Tõeline polüfenoolide ja flavonoidide kontsentraat, 
mis avaldab mikrovereringele tõhusat antioksüdatiivset ja kaitsvat toimet. 
Aktiveerib baasainevahetust ja eemaldab liigse vedeliku. 

Taimne aktiivsüsi
Puhastab naha sügavuti kahjulikest ainetest ning eemaldab sellest tõhusalt 
mürgid ja keskkonna saasteained.

Musta pipra ekstrakt
Võimas looduslik rasvapõletaja. Tungib sügavale nahka, lõhustab 
tulemuslikult rasvarakke, reaktiveerib mikrovereringe ja salendab keha 
silmnähtavalt. See võimas taimeekstrakt tagab langenud kaalu, vähenenud 
rasvamassiindeksi ja puusaümbermõõdu.

Võiseemnikuõli
Taimne koostisosa, mida tuntakse nahka rahustavate, niisutavate ja 
taastavate omaduste poolest. Suure vitamiinisisalduse tõttu on see täiuslik 
antioksüdant, mis suudab tõhusalt võidelda vabade radikaalidega. Hoiab 
naha pehme ja noorena.

Niisutav kompleks Pentacomplex Hydration Booster
Ecocerti sertifikaat kinnitab – täiesti looduslik. Tagab kohe sügava niisutuse 
rohkem kui 72 tunniks. Muudab naha siidiselt pehmeks ja tugevdab naha 
kaitsebarjääri

2: SAMM MASSAAŽ

Kehakreem

TOIMEAINED

TOIMEAINED
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2 Kg 100 ml

SALONGIHOOLDUS

Pruunvetika alginaat
Puhastest Norra vetest kogutud pruunvetikas on väga väärtuslik taimne 
organism, mis sisaldab rikkalikult väga tõhusaid salenemist soodustavaid 
toimeaineid (fukoksantiin, mineraalid, vitamiinid, valgud, jood). Pruunvetikal 
on erakordne võime kahandada rasvatagavarasid, seda eriti kõhu 
piirkonnas, aktiveerides rasva põletava valgu. Ergutab väga tõhusalt 
rakkude ainevahetust, soodustades mürkainete eemaldamist, mis mõjub 
kohe hästi ka naha toonile ja niiskussisaldusele.

Taimne aktiivsüsi
Puhastab naha sügavuti kahjulikest ainetest ning eemaldab sellest tõhusalt 
mürgid ja keskkonna saasteained.

Musta pipra ekstrakt
Võimas looduslik rasvapõletaja. Tungib sügavale nahka, lõhustab 
tulemuslikult rasvarakke, reaktiveerib mikrovereringe ja salendab keha 
silmnähtavalt. See võimas taimeekstrakt tagab langenud kaalu, vähenenud 
rasvamassiindeksi ja puusaümbermõõdu.

3. SAMM DETOX PACK

Kehahooldustoode Body Power Pack

Meretaimede ekstraktidel põhinev uuenduslik, intensiivselt elujõudu 
andev kehahooldustoode, mille teaduslikult välja töötatud koostis 
vähendab rasvatagavarasid, eemaldab mürkaineid ja varustab kudesid 
mineraalidega. See erakordne hooldus jätab intensiivse musta värvi tõttu 
erakordse mulje ning on tõeline looduslik dermakosmeetika tehnoloogia 
kontsentraat, mis suudab pakkuda üllatavaid tulemusi. Embava toimega 
toode katab naha mikropinna täiuslikult ja tekitab võimsa saunaefekti, aitab 
toimeainetel nahka tungida ning oluliste mürke eemaldavate omadustega 
taimne süsi imab kehast mürk- ja saasteaineid tulvil vedeliku. Must pipar ja 
pruunvetika ekstraktid aktiveerivad rakkude ainevahetuse ja soodustavad 
rasvatagavarade eemaldamist. Hõlpsasti pealekantav toode tahkub nahal 
ja moodustab vastupidava kihi, mida on ülilihtne eemaldada. Ei jäta nahale 
jääke. Nii ei pea seda duši all maha pesema, mis muudab hoolduse 
meeldivamaks ja lõõgastavamaks.

TOIMEAINED

Täiuslik kvaliteetsete taimsete õlide ja toimeainete kooslus, mis moodustab 
sünergia professionaalses tõhusa toimega hooldustootes. Salendab 
ja eemaldab mürke ning tasakaalustab suurepäraselt keha ja vaimu. 
Erakordselt rikkalik ja endassehaarav tekstuur teeb pealekandmise lihtsaks. 
Musta pipra ekstrakt aktiveerib rakkude ainevahetuse ja soodustab 
rasvatagavarade eemaldamist. Paprikaekstrakt tekitab õrna soojendava 
efekti, mis aktiveerib nahapinna mikrovereringe ja aitab varustada kudesid 
hapnikuga. Riitsinusõli parandab lümfivoolu ning selle võimas keha 
mürkidest vabastav toime kiirendab mürk- ja jääkainete eemaldamist. Oliivi-, 
seesami- ja makadaamiaõlis leiduvad väärtuslikud vitamiinid kaitsevad 
ja toidavad nahka, muutes selle silmnähtavalt elastseks ja kompaktseks. 
Hooldatud piirkonnad näevad välja saledamad ja saavad uue kuju ning 
apelsinikoorenahk on oluliselt vähenenud.

Musta pipra ekstrakt
Võimas looduslik rasvapõletaja. Tungib sügavale nahka, lõhustab 
tulemuslikult rasvarakke, reaktiveerib mikrovereringe ja salendab keha 
silmnähtavalt. See võimas taimeekstrakt tagab langenud kaalu, vähenenud 
rasvamassiindeksi ja puusaümbermõõdu.

Paprikaekstrakt
Tekitab õrna soojendava efekti, aktiveerides nahapinna mikrovereringet, mis 
aitab varustada kudesid hapnikuga ja eemaldada rasvatagavarasid.

Riitsinusõli
Riitsinusõlil on märkimisväärne fütoteraapiline mürke eemaldav toime, mis 
aktiveerib lümfivoolu ja kiirendab mürk- ja jääkainete kehast väljaviimist. 

Päevalilleõli
Võimas looduslik antioksüdant, mis sisaldab rikkalikult E-vitamiini.

Maisiiduõli
Muudab naha erakordselt elastseks, pehmeks ja siidiseks.

Seesamiõli
Leevendab erakordsete põletikuvastaste omaduste tõttu eriti hästi lihaspinget 
ja -valu. Parandab nahaalust vereringet, vaigistab valu ja soodustab 
rakkude taastumist.

Makadaamiaõli
Erakordsete nahka rahustavate ja and uuendavate omadustega õli. 
Taastab naha niiskustaseme ja pehmuse. Tasandab eriti tõhusalt venitus- ja 
haavaarme.

Oliiviõli
Märkimisväärse niisutava, rahustava ja põletikuvastase toimega võimas 
antioksüdant, mis sisaldab rikkalikult E-vitamiini. Kaitseb nahka vabade 
radikaalide kahjuliku mõju eest ja ennetab vananemise ilminguid. Niisutab 
nahka sügavuti ja reguleerib selle loomulikke niisutusmehhanisme.

4. SAMM MASSAAŽ

Kehaõli Body Active Oil

TOIMEAINED
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KODUSED HOOLDUSTOOTED

Kehakoorija

Kehakreem

Uuenduslik kolmetoimeline kehakoorija, mis koorib, salendab 
ja eemaldab kehast mürke. See siidine, pehme ja kreemja 
tekstuuriga toode sisaldab rohkelt looduslikke koostisaineid 
ja uue põlvkonna toimeaineid ning koorib suurepäraselt 
nahka, vabastades selle surnud rakkudest ja mürkainetest. 
Õrnatoimelised taimse söe helbed aktiveerivad nahapinna 
mikrovereringet ja aitavad varustada kudesid hapnikuga, 
tagades tugeva mürke eemaldava toime. Musta pipra ekstrakt 
ning salendav kuue vetika ja mineraali kompleks aktiveerivad 
rakkude ainevahetust ja soodustavad rasvatagavarade 
eemaldamist. Uuenduslik teel põhinev taimekompleks kaitseb 
mikrovereringet ja eemaldab liigse vedeliku. Lõpptulemus on 
erakordne: nahk on sügavuti puhastatud, sile, pehme ja siidine.

Kehakreem, mis võitleb tõhusalt paikselt kogunenud rasva, 
prinkuse kao ja apelsinikoorenahaga. Sisaldab looduslikke 
koostisaineid ja uuenduslikke fütokomplekse, mis on välja 
töötatud kõige moodsamate Šveitsi dermakosmeetilise 
teadusuuringute tulemusel. Kreemil on kolm tõhusat ja 
intensiivset toimet: see salendab, eemaldab mürke ja 
vormib keha. Uudne siidiselt pehme tekstuur muudab kreemi 
pealekandmise meeldivaks, see imendub sügavale nahka 
ega ole rasvane. Musta pipra ekstrakt ja salendav kuue 
vetika ning mineraalide kompleks aktiveerivad rakkude 
ainevahetust ja soodustavad rasvatagavarade eemaldamist. 
Taimne süsi puhastab nahka sügavuti kahjulikest ainetest ning 
eemaldab sellest tõhusalt mürgid ja keskkonna saasteained. 
Võimas uue põlvkonna fütokompleks on rasva põletava 
toimega ja vähendab oluliselt rasvkoe paksust. Uuenduslik 
teel põhinev taimekompleks kaitseb mikrovereringet ja 
eemaldab liigse vedeliku. Võiseemnikuõli hoiab naha pehme 
ja noorena. Tulemused on erakordsed: rasvatagavarad ja 
naha apelsinikoore moodi ilme vähenevad märgatavalt ning 
keha muutub silmnähtavalt saledamaks. Lihvib, kujundab ja 
pinguldab kehavorme. Nahk on sügavuti puhastatud, sile ja 
siidiselt pehme. Keha saab uue kuju.

MUSTA PIPRA, TAIMSE SÖE JA NELJA VÄGA 
VÕIMSA SALENDAVA TOIMEGA FÜTOKOMPLEKSI 
sünergiline kooslus ühesainsas erakordses kehahooldustootes, mis 

salendab, vormib ja eemaldab mürke väga tõhusalt.
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KEHAKUJU VORMIV JA 
TRIMMIV HOOLDUS

Pinguldav kehahooldus

VORMIB JALGU 
PINGULDAB TUHARAID

LIHVIB KEHAVORME
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NAHK ON PRINGIM, PINGULDUNUD JA PEHME

TÕSTETUD TUHARAD

KEHAKONTUURID ON SELGEMINI VÄLJA JOONISTUNUD

APELSINIKOORENAHK JA RASVKUDE ON VÄHENENUD

NAHK ON ELASTSEM, PINGULDUNUD JA TIHEDAM

Professionaalne pinguldava, tõhusalt 
rasvarakke lahustava ja dreneeriva 

toimega hooldus

VORMIB JALGU
PINGULDAB TUHARAID

LIHVIB KEHAVORME

BODY SHAPE LIFTING on Šveitsi teadusuuringute põhjal välja töötatud uus keha iluhooldussari, mis ühendab kõrgel tasemel uuenduslikud kosmeetilised 
tehnoloogiad ja ülimalt väärtuslikud Šveitsi alpidest pärit looduslikud taimsed toimeained. 

BODY SHAPE LIFTING hõlmab uue põlvkonna kosmeetiliste koostisosade komplekse, kuhu kuuluvad näiteks Stem Cell Complex®, Hydralyse Complex®, 
Fosfagen Bio Complex® ja Helix Fito Bio Complex®. Need on kapseldatud tsükliliste oligosahhariidide ahelatesse, tagades kontrollitud ja eesmärgipärase 
võitluse naise keha iluvigade eest vastutavate sihtrakkudega. 

PINGULDAV KEHAHOOLDUS
hõlmab kaht vahelduvat ja üksteist täiendavat sünergilist etappi

1. DRENAAŽ JA PINGULDAMINE

Ergutab rakkude ainevahetust, lahustab rasvarakke, 
mobiliseerib rasvhapped ja aitab neid eemaldada. 

2. TSELLULIIDIHOOLDUS

Muundab rasvad energiaks ja aitab 
lõhustada rasvkudet, vähendades nii tselluliiti. 

Ei ole katsetatud loomade peal; ei sisalda parabeene, formaldehüüdi, lisatud säilitusaineid, mineraalõli ega parafiini. 

PINGULDAV KEHAHOOLDUS

PINGULDAV 
KEHAHOOLDUS
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Võimsa toimega hooldustoode, mida kasutatakse koos dreneeriva 
mähisega ülekaalu, adipoosse tselluliidi ja lõtvunud naha puhul. Võitleb 
liigse vedeliku tõttu tekkinud tselluliidiga ja parandab kudede varustatust 
hapnikuga. Aitab eemaldada rasvapadjakesi, vähendab tselluliidikihi 
paksust ja ladestunud rasva. Seerumi võimas dreneeriv ja pinguldav 
toime tuleneb kontsentreeritud toimeainete tasakaalustatud kompleksist, 
kuhu kuuluvad teiste seas ananass, ženšenn, kakaost eraldatud ksantiin, 
tsüklodekstriin, aosiin, bromelaan ja tüvirakud.

Kooriv kreem Peeling Exfoliating Cream ühendab õrna mehaanilise 
koorimise ning kvaliteetse toitva ja niisutava hoolduse. Ümmargused 
jojobakraanulid koos  mee ja jojobiõliga koorivad nahka loomulikult, 
õrnalt ja tõhusalt. Sisaldab rohkesti riisitärklist ja taimset glütseriini – 
väärtuslikke toitvaid ja niisutavaid toimeaineid. Aitab nahapinnalt 
eemaldada surnud rakud ja taastada naha sära, muutes naha meeldivalt 
sametiseks. Tungib sügavale nahka ning eemaldab keratiniseerunud 
rakud ja mürkained, valmistades naha ette toimeainete imendamiseks. 
Ergutab nahapinna mikrovereringet ja varustab kudesid hapnikuga. 
Niisutab, parandab ja uuendab nahka. Tulemus: ülimalt puhas, hapnikuga 
varustatud ja erakordselt sile nahk.

1.FAAS PINGULDAV DRENEERIV

Kooriv kreem
2. SAMM: MASSAAŽ

Dreneeriv seerum

SALONGIHOOLDUS

1 pcs 250 ml

Uuenduslik intensiivne pinguldav kreem Firming Intensive Cream on 
loodud kõhul, reitel ja tuharatel oleva lõtvunud naha hoolduseks ning 
kasutab Šveitsis teadusuuringute põhjal välja töötatud kõrgel tasemel 
kosmeetilisi tehnoloogiaid. Kreemi koostises on uue põlvkonna toimeained 
nagu Stem Cell Complex®, Hydralyse Complex®, kakaost eraldatud 
ksantiin ja tsüklodekstriini molekulides-se kapseldatud kofeiin. Suure 
kontsentratsiooniga looduslike aktiivainete era-kordsed sünergilised 
kompleksid on suletud tsükliliste oligosahhariidide ahelates-se, mis tagab 
nende aeglase, kontrollitud vabanemise ja võitluse sihtrakkudega.

Tootel on kolmekordne sünergiline toime:

• aitab tõhusalt eemaldada liigset vedelikku,
• ergutab ainevahetust ja mikrovereringet, muundab rasvad 
energiaks ja aitab vähendada rasvapadjakesi,
• tänu tugevatoimeliste venivate polümeeride sisaldusele 
suurendab naha elastsust, pinguldab ja toniseerib nahka ning muudab 
selle tihedamaks, pringi-maks ja siledamaks.

Eriline puuviljahapete kompleks aitab kaasa naha pealmise kihi 
uuenemisele ning ergutab samal ajal kollageeni ja elastiini tootmist. 
Tulemus: nahk muutub pringimaks, siledamaks ja sametisemaks. 
Kehavormid joonistuvad selgemalt välja ja pingulduvad silmanähtavalt.

Veniv, ühekordseks kasutamiseks valmis mähis, mida on immutatud 
väärtuslike, võimsa toimega aktiivainetega. Võitleb tselluliidi vastu ja 
aitab vabaneda liigsest veest. Eemaldab tõhusalt ja loomulikul teel 
rasvapadjakesed, vähendab tsellulii-dikihi paksust ning aitab väga 
hästi vabaneda naha alla kogunenud liigsest veest. Sisaldab erilist 
looduslike toimeainete kompleksi Crio Drain Bio Com-plex®, mis on 
kapseldatud tsüklodekstriini molekulidesse, kust see vabaneb kontrollitult 
pika aja jooksul. Kompleks aktiveerib erakordselt tõhusa vasomo-toorse 
protsessi, mis eemaldab sügavatest nahakihtidest liigse vedeliku ja 
leevendab jalgade turset. Mähisel on võimas rasvarakke lahustav toime 
ja toi-meainete tasakaalustatud kompleks (põisadru, joodisoolad, taimne 
kollageen, tsüklodekstriini molekulidesse kapseldatud aeglaselt vabanev 
kofeiin ja õuna-sordi Uttwiler Spätlauber tüvirakud) taasaktiveerib naha 
mikrovereringe. Mähist võib kasutada koos teiste iluhoolduse võtetega 
nagu pressoteraapia, infrapuna-valgus või elektrostimulaator, et 
võimendada drenaaži ja rasvade lahustumist ning suurendada mähise 
salendavat toimet.

3 SAMM: MÄHIS

Dreneeriv mähis
4. SAMM: MASSAAŽ

Intensiivne pinguldav kreem 

1. FAAS PINGULDAV DRENEERIV
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250 ml

Tselluliidikreem Cellulite Intensive Cream on uuenduslik ja tõhus 
hooldustoode iluvigade nagu tselluliidi ja paikse rasva eemaldamiseks. 
Toode tagab märga-tavad tulemused ning sellel on tugev salendav, 
rasvarakke lahustav ja keha vormiv toime. Kreemi koostises on 
uue põlvkonna toimeained nagu Fosfagen Bio Complex®, 
Stem Cell Complex® ja kakaost eraldatud ksantiin. Hästi tasa-
kaalustatud kontsentratsiooniga aktiivainete erakordne sünergiline 
kompleks on kapseldatud nanosfääridesse ja liposoomidesse, 
mis tagab nende aeglase vabanemise ja võitluse sihtrakkudega. 

Tootel on neljakordne sünergiline toime:

• suurendab rakkude ainevahetust ja aktiveerib rasvarakke lahustavad 
ensüümid, mis vähendavad rasvarakkude arvu,

• takistab rasvade ladestumist ja soodustab rasva imendumist rakkude 
mitokondrites,

• ergutab ainevahetust ja mikrovereringet, muundab rasvad energiaks 
ja aitab vähendada rasvapadjakesi,

• pinguldab nahakudesid.

4. SAMM: MASSAAŽ

Intensiivne tselluliidikreem1 pcs

Veniv, ühekordseks kasutamiseks valmis mähis, mida on immutatud 
väärtuslike, võimsa toimega aktiivainetega. Võitleb tselluliidi ja lõtvunud 
nahaga ning vormib keha. Eemaldab tõhusalt ja loomulikul teel 
rasvapadjakesed ning vähendab tselluliidikihi paksust. Mähisel on võimas 
rasvarakke lahustav ja liigset vedelikku eemaldav toime ning toimeainete 
tasakaalustatud kompleks (põisadru, joodisoolad, taimne kollageen, 
tsüklodekstriini molekulidesse kapseldatud aeglaselt vabanev kofeiin ja 
kontsentreeritud tüvirakud) taasaktiveerib naha mikrovereringe. Mähist 
võib kasutada koos teiste iluhoolduse võtetega nagu pressoteraapia, 
infrapunavalgus või elektrostimulaator, et võimendada drenaaži ja 
rasvade lahustumist ning suurendada mähise salendavat toimet.

3. SAMM: MÄHIS

Tselluliidimähis50 ml

Cellulite Activator Serum on võimsa toimega hooldustoode, mida 
kasutatakse liigse vedeliku ja kudede hapnikuvaeguse tõttu tekkinud 
ülekaalu, adipoosse tselluliidi ja lõtvunud naha puhul. Aitab loomulikul teel 
eemaldada rasvapadjakesi, vähendab tselluliidikihi paksust ja ladestunud 
rasva ning vormib keha. Seerumil on võimas rasvarakke lahustav toime ja 
toimeainete tasakaalustatud kompleks (põisadru, uurea, harilik luuderohi, 
hobukastan, tüvirakud, kakaost eraldatud ksantiin ja hüaluroonhape) 
taasaktiveerib naha mikrovereringe.

2. SAMM: MASSAAŽ

Tselluliidiseerum250 ml

Kooriv kreem Peeling Exfoliating Cream ühendab õrna mehaanilise 
koorimise ning kvaliteetse toitva ja niisutava hoolduse. Ümmargused 
jojoobigraanulid koos  mee ja jojoobiõliga koorivad nahka loomulikult, 
õrnalt ja tõhusalt. Sisaldab rohkesti riisitärklist ja taimset glütseriini, 
väärtuslikke toitvaid ja niisutavaid toimeaineid. Aitab nahapinnalt 
eemaldada surnud rakud ja taastada naha sära, muutes naha meeldivalt 
sametiseks. Tungib sügavale nahka ning eemaldab keratiniseerunud 
rakud ja mürkained, valmistades naha ette toimeainete imendamiseks. 
Ergutab nahapinna mikrovereringet ja varustab kudesid hapnikuga. 
Niisutab, parandab ja uuendab nahka. Tulemus: ülimalt puhas, hapnikuga 
varustatud ja erakordselt sile nahk.

1. SAMM: KOORIMINE

Kooriv kreem
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Keha vormiv kreem 

Sametine Ihupiim

 200 ml

 200 ml

Kolmekordse toimega tselluliidikreem, mis lahustab rasvarakke, väljutab 
liigset vett ja muudab naha pringiks. Võitleb tõhusalt ebameeldiva tselluliidi, 
paikse rasva ja lõtvunud nahaga. Kreemi erakordne koostis sisaldab uue 
põlvkonna aktiivaineid, mida kasutatakse salongihoolduse intensiivses 
tselluliidikreemis. See tagab ka kodus võimalikult tõhusa hoolduse. Aitab 
loomulikul teel eemaldada ladestunud rasva, vähendada tselluliidikihi 
paksust ja rasvakudesid, parandades kehakontuure. Kandke kreem 
hommikul ja õhtul probleemsetele piirkondadele õrnade masseerivate 
liigutustega. Pakendatud pumbaga pudelisse, mis hoiab kasutamisel ära 
toote omaduste muutumise.

Kolmekordse toimega ihupiim, mis koorib ja niisutab nahka ning võitleb 
vana-nemise ilmingutega. See uuendusliku kolm ühes koostisega 
toode on tänapäeva kiire elutempoga naiste liitlane. PH-väärtuse 
poolest happeline koostis ergutab naha kaitsevõimet ja taastab naha 
hüdrolipiidikihi tasakaalu, mis uuendab nahka sügavuti ja niisutab kudesid. 
Puuviljahapped (glükool-, piim-, sidrun-, õun- ja viinhape) eemaldavad 
tõhusalt nahapinna surnud rakud, ergutavad rakkude uuenemist ja 
niisutavad nahka sügavuti. Aeglaselt vabanev niisutav kompleks tekitab 
nahapinnale looduslike polümeeride mikrovõrgustiku, mis vabastab 
pikkamööda aktiivaineid. Tänu niisutavale ja nahale elastsust andvale 
jojoobiõli sisaldusele sobib toode ka kuivale ja venitusarmidega nahale. 
See siidine, kütkestava lõhnaga ihupiim sulandub täiuslikult nahaga, 
muutes selle säravaks, pehmeks ja siledaks. Kandke ihupiim pärast duši 
all käimist kogu ke-hale ja masseerige õrnalt, et toode imenduks paremini 
naha sisse. Pakendatud pumbaga pudelisse, mis hoiab kasutamisel ära 
toote omaduste muutumise.

KODUSED HOOLDUSTOOTED
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Taimsete alfahüdroksiidhapete kompleks
Väikese molekulmassiga õun-, viin-, sidrun-, glükool- ja piimhappe tasakaalustatud kooslus. Need on tõhusalt koorivad ja tugeva antioksüdatiivse toimega 
aktiivained, mille molekulid suudavad tänu oma erakordselt väikestele mõõtmetele tungida sügavale naha sisse, soodustades naha uuenemist ning ergutades 
kollageeni ja elastiini tootmist. Muudavad naha hetkega pringimaks, siledamaks ja pehmemaks ning avaldavad silmanähtavat pinguldavat toimet. 

Tsüklodekstriini molekuli kapseldatud kofeiin
Ergutab rakkude ainevahetust, lahustab rasvarakke, mobiliseerib rasvkoe rasvhapped ja aitab neid eemaldada. Dreeniv toime – aitab nahaalustest 
kudedest liigset vedelikku välja viia. 

Kakaost eraldatud ksantiin (teobromiin)
Tänapäevase kosmeetikatehnoloogia abil kakaost eraldatud teobromiin on võimsa ergutava toimega ksantiin, mis parandab ainevahetust ja vereringet, 
soodustades nii rasva eemaldamist. 

Harilik põisadru
Sisaldab rikkalikult algiinhappeid, polüsahhariide, mis suudavad siduda suures koguses vett. Neil on võimas vormiv, salendav ja nahaalust tselluliiti vähendav 
toime. 

Aosiin
Ergutab fibroblastide tööd, kaitseb elastiinikiude, uuendab nahka ja suurendab uue kollageeni tootmist. Ühendab nahapinnal oleva elastiini, parandades 
naha elastsust. 

Bromelaan
Lagundab valke ja rasvu ning tagab nende eemaldamise. Aitab vabaneda liigsest veest, viies selle rakkudest vereringesse. Bromelaanil on võimas dreeniv 
ja rasvkudet vähendav toime. 

Argaaniaõli, Ženšenn, Joodisoolad, Taimne Kollageen, Uurea, Jojoobiõli, Mesi, Kuuseekstrakt, Riisitärklis

Stem Cell Complex® 
Väga haruldasest Šveitsi õunasordist (Uttwiler Spätlauber) eraldatud taimsed tüvirakud uue patenditud biotehnoloogiaga, mis võimaldab nende 
kapseldamist liposoomidesse. Rohkete epigeneetiliste tegurite ja metaboliitidega õuna tüvirakud soodustavad naha tüvirakkude pikka iga ning võitlevad 
vajalike rakkude vananemise ja ajast tingitud vananemise vastu. See eriline bioloogiline kompleks on võitnud maineka auhinna BSB Innovation Award, 
pälvides parima aktiivse koostisosa tiitli. 

Helix Fito Bio Complex®
Bioloogiline fütokompleks, mis sisaldab suures tasakaalustatud koguses hariliku luuderohu, hobukastani ja hüaluroonhappe sünergilist kooslust. See tugeva 
põletikuvastase toimega kompleks võitleb tselluliidiga, parandab mikrovereringet ja aitab vabaneda liigsest veest. Pinguldab tõhusalt kehapiirkondi, mis 
kipuvad lõtvuma ja toonust kaotama. Tagab naha täiusliku niisutatuse ning muudab selle pringiks, pinguldatuks ja pehmeks. 

Crio Drain Bio Complex®
Eriline looduslike aktiivainete kompleks, mis tekitab külma- ja kuumaefekti ning on kapseldatud tsüklodekstriini molekulidesse, kust see vabaneb kontrollitult 
pika aja jooksul. See kontsentreeritud kompleks aktiveerib erakordselt tõhusa vasomotoorse protsessi, mis paneb veresooned vaheldumisi ahenema ja 
laienema. Külma- ja kuumaefekt ergutab nahaalust vereringet, aitab eemaldada liigset vedelikku ning aktiveerib rakuainevahetuse, mis tagab paiksete 
rasvaladestuste kõrvaldamise. 

Hydralyse Bio Complex®
Erakordne taimne kompleks, mis sisaldab väga suures tasakaalustatud koguses glükoosi, sorbitooli, fruktoosi, glütsiini ja lüsiini. Niisutab nahka sügavuti ning 
muudab selle märgatavalt pringimaks ja elastsemaks. 

Fosfagen Bio Complex®
Erakordne sünergiline kompleks, mis sisaldab väga suures tasakaalustatud koguses fosfatidüülkoliini, kofeiini, karnitiini, genisteiini ja spirulinat. Vähendab 
olemasolevaid rasvaladestusi ja takistab tõhusalt uute rasvarakkude teket. See tugeva toimega kompleks ergutab rakkude ainevahetust, lahustab rasvarakke 
ja aitab nahaalustest kudedest liigset vedelikku välja viia. 

TOIMEAINED
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Vananemisvastane tumedaid laike ennetav 
ja raviv kätehooldussari Alpi Jänesekäpa tüvirakkudega

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®
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VANANEMISVASTANE TUMEDAID LAIKE ENNETAV 

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®

Ei sisalda parabeene, formaldehüüdi, lisatud 
säilitusaineid, mineraalõli ega parafiini

Erakordne suure kontsentratsiooniga looduslik taimne kompleks, mis 
sisaldab Šveitsi Ürt-Allikkressi võrsete ja Genisteiini uuenduslikku 
sünergilist kooslust.

• Muudab naha loomulikult säravaks ja siledaks.

• Võitleb tõhusalt naha vananemisega.

• Vähendab märkimisväärselt tumedaid laike ja 
hüperpigmentatsiooni.

• Toidab, kaitseb ja niisutab nahka sügavuti ning annab nahale 
rohkelt uut energiat.

Šveitsi teadusuuringute põhjal välja töötatud uus käte iluhooldussari, 
mis ühendab kõrgel tasemel uuenduslikud kosmeetilised tehnoloogiad 
ja ülimalt väärtuslikud looduslikud taimsed toimeained.

Siidine kätekoorija  100 ml Geelmask  100 ml

Pigmendilaike ennetav  
ja pleegitav kreem  100 ml

See erakordne kreem kasutab Šveitsi 
teadusuuringute põhjal välja töötatud 
kõrgel tasemel ja uuenduslikke kosmeetilisi 
tehnoloogiaid ning sisaldab kompleksi 
Ultrabright Bio Complex®. Vähendab 
ebaühtlast nahatooni ja tumedaid laike ning 
takistab naha vananemist. Muudab käed 
loomulikult säravaks ja siledaks ning toidab, 
kaitseb ja niisutab nahka sügavuti. Imendub 
kergesti ega jäta kätele jääke.

Võimsate ja tõhusate Alpidest pärit looduslike 
koostisosadega iluhooldus kätele, mis toidab, 
pehmendab ja elustab nahka. Sisaldab väga 
väärtuslikke looduslikke toimeaineid, mis 
siluvad, toniseerivad ja niisutavad käsi. Toote  
võimas puhastav toime annab nahale sära ja 
toonuse.

Sisaldab tugeva kooriva toimega 
soolakristalle, mis aitavad hetkega toita, 
rahustada, parandada ja siluda ka kõige 
kuivemat nahka. Taastab käte sära ja muudab 
need meeldivalt sametiseks. Tulemus: ülimalt 
puhas, hapnikuga varustatud ja erakordselt 
sile kätenahk. See on tõeline puhastusrituaal, 
mis tagab sügava heaolutunde.
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Ultrabright Bio Complex®

Erakordne suure kontsentratsiooniga looduslik taimne kompleks, 
mis sisaldab Šveitsi Ürt-Allikkressi võrsete ja genisteiini uuenduslikku 
sünergilist kooslust. Tungib sügavale naha sisse, vähendades tõhusalt 
ebaühtlast nahatooni ja tumedaid laike.

Soolakristallid
Sisaldavad erakordselt palju mineraale ja mikroelemente

Alpi Jänesekäpa tüvirakud
Taastavad naha erakordsed kaitse- ja uuendusmehhanismid, kaitsevad 
päikesekiirguse eest, takistavad hüaluroonhappe ning kollageeni- ja 
elastiinikiudude kadu ning võitlevad vabade radikaalide tekkega.

Hüaluroonhape
Ülipuhas ja täiesti looduslik hüaluroonhape tungib naha pealmistesse 
kihtidesse ning tagab sügava ja võimsa niisutuse.

Mandelhape
Mandlitest eraldatud hape, mis tänu oma depigmenteerivale toimele 
vähendab tõhusalt ebaühtlast nahatooni ja tumedaid laike

Greibiekstrakt, mustikas, harilik aaloe, kuuseekstrakt, emajuur, 
argaaniaõli, merekollageen, puhas mesilasvaha, oliivi-, palmi- ja 
avokaadoõli.

TOIMEAINED

Uuenduslik ja võimas kontsentreeritud seerum, mis on välja töötatud 
tumedate laikudega kätenahale. Seerum tungib sügavatesse 
nahakihtidesse, vähendades tõhusalt ebaühtlast nahatooni ja tumedaid 
laike. Noorendab käsi, takistab vananemist ja võitleb vabade 
radikaalidega.

Pigmendilaike ennetav ja pleegitav seerum

Vitamiinirikas taimsete õlide kompleks, mis kaitseb nahka ning muudab 
selle elastseks, niisutatuks ja siledaks. Tootel on nahka rahustavad 
ja rasueritust normaliseerivad omadused, mis ergutavad päris- ja 
marrasknaha paranemist. Imendub kergesti, ei jäta nahka rasvaseks ja 
tagab kiire leevenduse. Vitamiinidega toidetud nahk muutub erakordselt 
säravaks ja mõnusalt siidiseks.

Sametine Kuivõli
 50 ml  30 ml

 50 ml

KÄED ALATI ESIPLAANIL TOIDA JA KAITSE 
NAHKA RASVASEKS JÄTMATA

TOIMEAINED

PhytocellTech™ 
Šveitsi rododendroniekstrakt.

• Annab naha tüvirakkudele elujõudu.  
• Aitab nahal taastuda.
• Parandab naha kaitsefunktsiooni.
• Aitab nahal võidelda keskkonnateguritest tingitud  

stressiga (tuul, külm, UV-kiirgus).

Uurea
Looduslik niisutaja, mis parandab naha võimet vett siduda.
Tagab kauakestva niisutuse ning lõdvendab pinges nahka.

E-vitamiin 
Võimas antioksüdant ja vananemisvastane koostisaine.

*Toime tõestatud dermatoloogiliste kliiniliste katsetega.

Rododendroni sametine pehmus ning selle imelise lille erakordsed taastavad, 
niisutavad ja stressivastased omadused ühes suurepärases kreemis.

Ainulaadne tundeelamus tänu meeldivale tekstuurile ja väga õrnale lõhnale. 

Rikkaliku konsistentsiga kreem, mis imendub samas kiiresti, et käed ei oleks enam 
ometi kuivad ega praguneks inetult.

Heaolu kontsentraat, mis suurendab märkimisväärselt naha niiskussisaldust ning 
hoiab seda 24 tundi kõrgel tasemel*.

Toidab, kaitseb väliste tegurite eest (tuul, külm, UV-kiirgus) ning aitab tugevdada 
hüdrolipiidide barjääri.

75 mlSkin Comfort
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PROFESSIONAALNE HOOLDUS
TEIE JALGADELE

MAVEXI pikaajalised kogemused jalahoolduses ning märkimisväärne koostöö 
ülikoolide ja tunnustatud uuringukeskustega on võimaldanud ettevõttel välja töötada 
jalahoolduse eritooted, mis on väga tõhusad ning kvaliteedi poolest tunnustatud ja 
hinnatud kõikjal maailmas.

Ükski Mavexi toode ei sisalda parabeene, formaldehüüdi, lisatud säilitusaineid 
ega parafiini. Tooteid ei ole kontrollitud loomade peal ning nende 
valmistamisel arvestatakse täielikult keskkonna ja loodusega, järgides rangeid 
kvaliteedistandardeid.
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100 mlAktiivsöega jalakreem

JALGADE HALB LÕHN

30 ml

LÕHENENUD, KUIVAD NING KAREDAD KÄED JA JALAD

Hoiab ära ebameeldiva lõhna tekke, takistamata jalgade loomulikku higistamist. 

Eemaldab naha pealiskihist erakordselt hästi mürke, puhastab nahka ja vabastab 
selle kahjulikest ainetest. 

Võimas seente ja bakterite vastane toime tagab jalgade hea hügieeni ning hoiab ära 
nende haudumise. 

Kreemi uuenduslik ja looduslik dermokosmeetiline tehnoloogia pärsib higi lagunemist 
tekitavaid bakteriensüüme

• Imab ja kõrvaldab ebameeldivat lõhna eritavad lenduvad ained. 
• Hoiab ära higi lagundavate bakterite paljunemise. 
• Tänu ülikergele tekstuurile imendub hetkega naha sisse. 

Ei sisalda higistamisvastaseid aineid, alumiiniumisoolasid, värvaineid, petrolaatumit, 
parabeene, parafiini, etüülalkoholi ega adstringente. 

TOIMEAINED

Orgaaniline taimne süsi
Moodustab koos riitsinushappe soolaga sünergilise koosluse, mis imab valkude 
lagunemisest tekkinud molekulid ja hoiab ära ebameeldiva lõhna tekke. 

Looduslik ensümaatiline funktsioon
Hoiab ära kirbe lõhna tekitavate rasvhapete moodustumise. 

Puhastatud rosmariiniõli ekstrakt
Antioksüdatiivne toime. 

Tüümiani eeterlik õli
Pidurdab bakterite kasvu ja paljunemist. 

Looduslikud mentoolikristallid
Värskendavad ja toniseerivad nahka. 

Nahka Parandav Kreem 

Täiesti looduslik ülimalt kontsentreeritud ravikreem. Piisab juba väikesest kogusest. 
Kreemil on võimas antioksüdatiivne, nahka puhastav ja parandav toime. 

Täiuslik mitmeotstarbeline toode lõhenenud, kuivade ning karedate käte ja jalgade 
ning kõvenenud, kuiva või ketendava nahaga piirkondade (küünarnukid, põlved) 
hoolduseks. Võib kanda küünenahkadele, et neid pehmendada ja eemaldamiseks 
ette valmistada. Tugevdab ja toidab õrnu ning õhukesi küüsi. 
Täielikult aktiivne koostis sisaldab nahale kasulikke õlisid, mis niisutavad ja rahustavad 
nahka sügavuti. 

Nahk muutub pehmeks ja sametiseks, kui kasutada kreemi Precious Repairer Extract 
korrapäraselt kaks korda päevas. 
Käte vahel soojendades saab sellest mõnus massaažikreem. Tugevama toime jaoks 
kandke enne magamaminekut jalgadele suurem kogus kreemi ja tõmmake seejärel 
jalga puuvillased sokid. Toode sobib tundlikule ja õrnale nahale, sest selle looduslik 
koostis ei sisalda säilitusaineid. 

TOIMEAINED

Taruvaiguekstrakt
Puhastab, pehmendab ja rahustab ning tasakaalustab probleemset 
nahka. 

Kookosvõi
Antioksüdatiivse toimega aine, mis pehmendab, niisutab ja rahustab 
nahka, suurendab selle elastsust ja loob nahale kaitsekihi. 

Külmpressitud oliiviõli
Erakordselt niisutav, antioksüdatiivse toimega õli, mis mõjub kuivale ja 
ketendavale nahale põletikuvastaselt. Sisaldab A- ja E-vitamiini. 

Oleiin-, linool- ja palmithape
Rasvhapped, millel on suur afiinsus naha lipiidikihi vastu. 
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20 ml 30 mlMicoxani uuendav kreem Micoxan Intensive Nail Solution

Micoxan on uus tõestatud omadustega hooldussari, mis parandab seenhaigustest kahjustunud sõrme- ja varbaküüsi. Sellel on võimas antiseptiline, 
parandav ja kaitsev toime. 

Vähendab värvierinevusi ja kollasust, tugevdab ja niisutab haigustest, lahustitest ja kunstküüntest kahjustunud nõrku küüsi. 

Micoxan on välja töötatud üle viie aasta kestnud sihtotstarbelise uurimis- ja arendustegevuse tulemusel. Tänu tõhusate aktiivainete sünergilisele toimele 
tungib uuenduslik koostis sügavale küüne sisse, tagades üllatavad tulemused: küüned muutuvad taas loomulikult säravaks ja läikivaks. 

Küünte iluhooldussarja Micoxan kuuluvad järgmised tooted:

• Micoxani uuendav kreem – sisaldab rikkalikult allantoiini, alfa- ja beetahüdroksiidhappeid ning etüülheksüülglütseriini. Uuendab 
kahjustunud, kollakaid ja paksenenud küüsi. Normaliseerib kiiresti küüne paksuse ning muudab küüned taas säravaks ja läikivaks. Toodet 
tuleb kanda küüne peale. Ei ole rasvane. 

• Micoxani intensiivne küünelahus – sisaldab salitsüülhapet ja uureat ning aitab kiirendada kreemi põhiliste aktiivainete imendumist. 
Probleemsematel juhtudel võib seda kasutada ka eelhooldava vahendina. Toodet tuleb kanda küüne alla. Ei ole rasvane. 

NÕRGAD, PAKSENENUD, KOLLAKAD VÕI HAIGUSEST KAHJUSTUNUD KÜÜNED

TOIMEAINED

Uurea: Looduslik Niisutav Aine, Mis Parandab Naha 
Võimet Siduda Vett. Tagab Pikaajalise Niisutuse Ja 
Lõõgastab Nahka. 

Allantoiin: Keratolüütiline Toime. 

Alfa- Ja Beetahüdroksiidhapped (Salitsüül- Ja 
Glükoolhape): Keratolüütiline, Uuendav Ja Niisutav 
Toime. 

Etüülheksüülglütseriin: Pidurdab Bakterite Kasvu Ja 
Paljunemist. 

Arginiin: Aminohape, Mis Parandab Mikrovereringet, 
Kiirendades Paranemist. 

TOIMEAINED

Uurea: Looduslik Niisutav Aine, Mis Parandab Naha Võimet Siduda 
Vett. Tagab Pikaajalise Niisutuse Ja Lõõgastab Nahka. 

Salitsüülhape: Pehmendava 
Ja Eraldava Toimega Aine, Mis 
Tekitab Sarvkihi Kõvastunud 
Epiteelkoe Koorumise. 

Metüülsalitsülaat: Tõhus 
Põletikuvastane Toime. 

Kamper: Valu Vaigistav, Emeetiline 
Ja Toniseeriv Toime. 

Männi, Apelsini Ja Sidruni 
Eeterlik Õli: Antiseptiline, Ergutav 
Ja Toniseeriv Toime. 
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PUNETUS, PÕLETAV TUNNE, VARBAVAHEDE HAUDUMINE, VALUSAD NAHAPAKSENDID

Loodud Just Nahapaksendite Ja Valusate Sarvestunud Nahaga Piirkondade Hoolduseks. 

Pakub Tõhusat Leevendust Ärritunud, Põletikulisele Nahale. Vaigistab Ebameeldivat Ja Põletavat Tunnet Ning 
Sügelust. 

Ühtaegu Kooriv Ja Niisutav Toode Pidurdab Jalgade Haudumise Ning Hoiab Naha Puhta Ja Terve. 

Loob Kaitsva Kihi, Ergutab Naha Uuenemist, Tugevdab Nahka Ja Kaitseb Seda Kahjulike Välistegurite Eest. 

Vähendab Hõõrdumisest Tingitud Punetust Ja Soodustab Naha Tervenemist. 

Tootel Sos Callus On Aplikaator, Mis Väljastab Sobiva Koguse Toodet. Rahustab, Kaitse¬¬b Ja Uuendab 
Nahka, Kui Kasutada Toodet Korrapäraselt Kaks Kuni Kolm Korda Päevas Probleemsetel Piirkondadel. 

Sos Callus Pakub Jalgadele Leevendust. Imendub Täiuslikult Ja Ei Ole Rasvane. 

SOS nahahooldus 20 ml

TOIMEAINED

Papaiini Molekulaarkiht
Optimeerib Papaiini Vabastamist; Koos Teiste Taimsete Aktiivainetega Niisutab, Uuendab Ja Kaitseb Nahka. 
Aitab Hoida Nahka Puhta Ja Terve Ning Eemaldada Surnud Naharakke. Ergutab Uute Rakkude Tootmist Ja 
Suurendab Naha Niiskust. 

Kuldjuure Ekstrakt
Vähendab Põletikulise Nahaga Kaasnevat Ebamugavust Ja Põletavat Tunnet. 

Südaseemnik
Kaitseb Ja Rahustab Ärritunud Nahka. 

Stearidoonhape
Kaitseb Nahka Ja Suurendab Selle Kaitsevõimet. 

Beeta-Glütsürretiinhape
Rahustab Nahka, Vähendab Punetust. 

Päevalilleseemneõli
Looduslik Antioksüdant, Mis Kaitseb Nahka Ja Ergutab Kudede Paranemist. 

Taimsete Ja Mineraalsete Ainete Kompleks
Tugevdab Naha Kaitsevõimet. 



Jalad

68 69

Igapäevane jalahoolduskreem 100 ml

Nahapaksendite koduseks raviks loodud kreem, mis sobib täiuslikuks igapäevaseks 
hooldu-svahendiks, sest sisaldab taimeekstraktide ja uurea kompleksi, millel on võimas 
toitev ja niisutav toime.

Tõhusa väsimusevastase toimega kreem aitab ennetada bakterite teket, tagades terved ja 
kaunid jalad.

Korrapärasel kasutamisel takistab nahapaksendite teket ja naha lõhenemist ning aitab 
hoida jala-naha pehme ja elastse.

Imendub kergesti naha sisse ja ei ole rasvane. Paremate tulemuste jaoks vältige kodus 
pimsskivide ja rasplite kasutamist.

EXTREMELY DRY AND DEHYDRATED SKIN, CHAPPED  
HEALS, FISSURES, EXCESSIVE TENDENCY TO FORM CALLUSES

100 mlIntensiivne jalahoolduskreem

TOIMEAINED

Emajuur
Tugeva põletikuvastase ja antiseptilise toimega taim, mis pakub tundlikule ja ärritunud nahale 
märkimisväärset leevendust. Lõhnastab nahka ja hoiab ära liigse higistamise. 

Mustikas
Tugevdab sidekudesid ja suurendab veresoonte vastupanuvõimet, elastsust ja toonust. Vähendab 
jalgade kalduvust tursuda, leevendab raskustunnet ja parandab tõhusalt vereringet. 

Kuuseõli
Kuuse eeterlik õli sisaldab tervendavaid vaike, millel on märkimisväärsed põletikuvastased, antiseptilised 
ja aromaatsed omadused. Annab nahale hetkega värskustunde, vähendab väsimust ja lihaspinget. 
Sobib eriti hästi kareda naha, lõhenenud kandade ja paistes jalgade hoolduseks – kuuseokastes 
leiduvatel fütontsiididel on erakordsed antibakteriaalsed omadused, mis võitlevad ebameeldiva lõhna 
ja liigse higistamisega. Puhastava ja värskendava toimega õli ergutab vereringet, aktiveerib rakkude 
ainevahetuse ning pehmendab ja virgutab nahka. 

Looduse ja mägede erakordne jõud imeliselt õrnas hoolduskreemis, mis hoolitseb ja kaitseb, tagades 
samal ajal ülima kogemuse. 

Tugeva ja spetsiifilise toimega kreem kaitseb veresooni, võitleb väsimusega ning pidurdab bakterite 
kasvu ja paljunemist. Ergutab vereringet ja aktiveerib rakkude ainevahetuse. See on jalgade, pahkluude 
ja väsinud, paistes säärte imerohi. 

Nahk muutub taas elastseks ja pehmeks, mis tagab värskuse ja kerguse ning erakordse heaolutunde. 

See Alpi Kassinaeri tugeva ja aromaatse lõhnaga kreem pakub ülimat heaolu ja tagab jalgadele 
erakordse iluhoolduse. Pehmendab ja lõhnastab kõigest ühe liigutusega ning muudab naha täiuslikult 
siledaks ja säravaks. 

Siidine ja kütkestav tekstuur imendub täiuslikult naha sisse ning ei ole rasvane. Paremate tulemuste jaoks 
vältige kodus pimsskivide ja rasplite kasutamist. 

HOOLETUSSE JÄETUD KUIV JA NIISKUSEVAENE NAHK 
NING VÄSINUD, HALVA VEREVARUSTUSEGA JALAD

TOIMEAINED

Taimsed lipiidid ja pehmendajad
Talletavad vett ja vabastavad seda naha sisse, taastades naha pealiskihi normaalse 
talitusvõime. Toidavad nahka ning muudavad selle pehmeks ja elastseks. 

E-vitamiin
Märkimisväärne antioksüdatiivne ja vananemisvastane toime. 

Uurea
Looduslik niisutav aine, mis parandab naha võimet siduda vett. 
Tagab pikaajalise niisutuse ja lõõgastab nahka. 

Eukalüpti eeterlik õli
Toniseeriva toimega õli, mis ergutab vereringesüsteemi. 

Lavendli eeterlik õli
Värskendava toimega õli, mis pidurdab bakterite kasvu ja paljunemist. 

Essential Lavender Oil
Bacteriostatic and refreshing. 
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PROFESSIONAALNE JALGADE 
ILUHOOLDUS

TAGAB HETKEGA IMELISED TULEMUSED.

CALLUSPEELING® EEMALDAB TÄIELIKULT, LIHTSASTI JA 
KIIRESTI LÕHENENUD, PAKSU JA SARVESTUNUD NAHA, 

KASUTAMATA LÕIKETERASID EGA PUURE.

TERVED JA KAUNID JALAD KÕIGEST 15 MINUTIGA!



15 M
IN
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SALONGIHOOLDUS

Calluspeeling® on õrn ja meeldiv hooldus, mis annab jalgadele uue sära 
ning muudab need erakordselt pehmeks.

Hooldust on lihtne teha ja see ei nõua eriteadmisi.
Juhendit on lihtne järgida ja hooldus tagab tulemused juba esimesel 
korral.

Hoolduses ei kasutata lõiketeri, mis välistab igasuguse veritsemise ohu. 
Nii võivad hooldust teha ka praktikandid ja väiksema kogemusega 
terapeudid.

Hooldust Calluspeeling® võib teha:

• tavalise pediküüri käigus, kasutamata lõiketeri, skalpelle ega puure. 
Ajasääst on märkimisväärne: samal ajal kui plaastrid nahal toimivad, 
saab viilida küüned ja hooldada küünenahad.  Traditsiooniliste 
meetoditega võrreldes tagab Calluspeeling® lühema ajaga 
märkimisväärselt paremad tulemused;

• hoolitsuse käigus maskide või kehamähise toimimise ajal.

SARVESTUNUD NAHA 
EEMALDAMINE VIILIMINE KREEMIGA MASSAAŽPLAASTRITE

 PAIGALDAMINE
MÄHKIMINE JA 

OOTEAEG

Mägede ja looduse erakordne jõud võrratult õrnas hoolduses, mis 
tervendab ja kaitseb nahka, muudab jalad imeliselt värskeks, annab neile 
kerguse ja tekitab sügava heaolutunde. 

Mavexi igapäevase nahahoolduskreemi kodune kasutamine aitab hoida 
jalad niisutatud, pehmed ja kaitstud. 
Kreem hoiab ära lõhede ja paksendite tekke ning tagab kaunid ja terved 
jalad. 

Hoolduse lõpus kantakse peale eriotstarbeline Mavexi igapäevane 
jalahoolduskreem FOOT DAILY CARE CREAM. 

Mavexi tooted ei sisalda parabeene, formaldehüüdi, lisatud säilitusaineid, 
mineraalõli ega parafiini. 

Toodete koostis hõlmab alpitaimede (sh emajuur, mustikas, kuusk) 
ekstraktide sünergilist kompleksi. 

Calluspeeling® on rohkem kui ainult toode – see on tõeline heaoluhooldus, 
mis tagab meie klientidele võrratult kerge tunde ja pehme naha. Lihtsalt nii 
tore on näha klientide näost peegelduvat üllatust, kui nad pärast hooldust 
oma jalgu katsuvad. Oleme hoolduse Calluspeeling® lisanud kõikidesse 
meie hotelli pakettidesse.
Erika K., Leukerbad

Olen ilusalongis töötanud 25 aastat, aga näen esimest korda niivõrd 
erakordset toodet. Calluspeeling® on kõige tõhusam, kiirem, lihtsam 
ja hügieenilisem meetod, mis eemaldab täielikult ka kõige tugevamad 
paksendid – seda kõike ilma lõiketerade ja puurideta. Calluspeeling 
muudab tavalise pediküüri professionaalseks teenuseks. Ma ei suuda 
enam ettegi kujutada tööd ilma hoolduseta Calluspeeling®!
Isabella G., Zürich

Calluspeeling on meditsiiniline toode, hoolikalt lugeda juhiseid ja hoiatust pakendil enne kasutamist. 
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Spa hooldus 
Alpitaimedega
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SPA HOOLDUS

Mavex On Välja Töötanud Esimese Jalgade Ilu- Ja Heaolusarja, Mis Sisaldab

Alpitaimedega
Spaahooldustooteid

Looduse Ja Mägede Erakordne Jõud On Koondatud Imeliselt
Õrna Hooldussarja, Mis Tervendab Ja Kaitseb Jalgu, Tagades
Samal Ajal Keha Ja Meele Suurepärase Tasakaaluseisundi.  

Sisaldab Rikkalikult Väärtuslikke Looduslikke Toimeaineid:

• Ravim- Ja Alpitaimi, 

• Soolakristalle. 

Mavexi spaahoolduses sisalduv alpilooduse jõud ja toime on kohe tuntav. 

• Parandab mikrovereringet ja varustab nahka hapnikuga. 
  
• Taastab naha kaitsevõime. 

• Niisutab sügavuti ja pikka aega. 

• Toidab nahka väärtuslike looduslike ainetega
  
• Värskendab, kõrvaldab ebameeldiva lõhna ja reguleerib higistamist. 

• Tagab imelise kerguse ja heaolutunde. 

Uus heaolurituaal ja erakordne tunderännak ülipuhta, puutumatu looduse värvide
ja elamuste maailma ning keha ja meele ümbritsetus ainulaadsete,
kütkestavate ja rahustavate lõhnadega. 

Tere tulemast 
Alpide loodusesse …

Ei sisalda parabeene, formaldehüüdi, 
lisatud säilitusaineid, 

mineraalõli ega parafiini
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100 ml50 ml500 g

Jalgade nahale välja töötatud uuenduslik 
toitev ja rahustav koorija, mis pakub 
leevendust ja muudab hetkega säravaks 
ka kõige kuivema naha. Tõhusalt koorivate 
omadustega soolakristallid vähendavad 
sarvestunud nahka ning muudavad naha 
taas kauniks ja meeldivalt sametiseks. Ema-
juur hoiab ära liigse higistamise, rahustab, 
pakub leevendust ja eemaldab halva 
lõhna. Tulemus: ülimalt puhtad, hapnikuga 
varustatud ja erakordselt siledad jalad. See 
on tõeline puhastusrituaal, mis tagab sügava 
heaolutunde.

Hoolikalt läbimõeldud kooslus aromaatsete 
alpitaimede väärtuslikest ja ainulaadsetest 
eeterlikest õlidest. Selle imelise Alpi nektari 
koostisesse kuuluvad mündi, eukalüpti, kase, 
küpressi ja mägimänni õlid, mis tagavad 
võimsa tundeelamuse ja muudavad 
aromaatse jalavanni kordi tõhusamaks. 
Alpitaimede tugeva, läbitungiva aroomiga 
eeterlikud õlid segunevad vanniveega ning 
toovad teieni ülipuhta, puutumatu looduse 
värvid ja elamused, samal ajal kui keha ja 
meelt ümbritsevad ainulaadsed, kütkestavad 
ja rahustavad lõhnad. Erakordse Alpi 
nektariga vanni nautides mähib teid endasse 
soe ja lõõgastav lõhn, mis mõjub nahale 
ja meeltele ergutavalt. See sensuaalne 
nektar äratab kogu keha, ümbritsedes teid 
ainulaadse tundeelamuse jooksul läbitungiva 
aroomiga.

Juba kümneminutine kuum jalavann koos 
kahe lusikatäie väärtuslike soolakristallidega 
mõjub jalgadele imeliselt lõõgastavalt ja 
virgutavalt. Sisaldab kuivatatud taimede 
(harilik raudrohi, kuusekasvud, kadakas, 
tähtputk, sidrunmeliss) ekstrakte. See võimsa 
dreneeriva toimega jalavann pärineb 
otse puhtast loodusest, vähendab jalgade 
turseid ja valulikkust, ergutab vereringet ning 
tagab hetkega heaolutunde ja lõõgastuse. 
Soolakristallidega jalavann pakub tõelisi 
heaoluhetki, mis aitavad rahuneda ja 
lõõgastuda ning vabaneda stressist ja 
mürkainetest. See imeline vann annab 
jalgadele ja säärtele uut kergust ja jõudu.

SALONGIHOOLDUS

Aromaatne Alpi nektar
2.SAMM: KOORIMINE

Siidine jalakoorija

1.SAMM: JALAVANN

Aromaatne Alpi 
jalavann 100 ml 50 ml 100 ml

Kreem, mis on sama tõhus kui tõeline 
iluhooldus ning toidab, rahustab ja eemaldab 
halva lõhna kõigest ühe liigutusega. 
Sisaldab alpitaimede (sh emajuur, mustikas, 
kuusk) ekstraktide sünergilist kompleksi. See 
Alpi kassinaeri tugeva ja aromaatse lõhnaga 
kreem pakub tõelist heaolu ja tagab 
jalgadele erakordse iluhoolduse. Tugeva 
ja spetsiifilise toime ning antibakteriaalsete 
omadustega kreem kaitseb veresooni ja 
lõõgastab jalgu. Ergutab vereringet ja 
aktiveerib rakkude ainevahetuse. Nahk 
muutub taas elastseks ja pehmeks, mis tagab 
imelise värskuse ja kerguse ning sügava 
heaolutunde.

Erakordselt toitev ja kaitsev jalahooldustoode, 
mis seob oliivi-, palmi- ja avokaadoõli 
omadused harmooniliseks tervikuks. See on 
vitamiinirikas taimsete õlide kompleks, mis 
kaitseb nahka ja muudab selle elastseks, 
niisutatuks ja siledaks. Naharasu vastu 
afiinne oliiviõli on rahustava ja rasueritust 
normaliseeriva toimega, mis soodustab 
päris- ja marrasknaha paranemist. Massaaž 
selle vitamiine sisaldava ja Alpi kassinaeri 
järele lõhnava õliga on kuivadele ja 
lõhenenud jalgadele tõeline hoolitsus, mis 
tagab nende heaolu. Imendub kergesti, 
ei jäta nahka rasvaseks ja tagab kiire 
leevenduse. Vitamiinidega toidetud nahk 
muutub erakordselt säravaks ja mõnusalt 
siidiseks.

Uuenduslik niisutav jalgade geelmask 
võimsate ja tõhusate Alpidest pärit looduslike 
koostisosadega, mis toidavad, rahustavad ja 
värskendavad nahka. Alpi kassinaeri hõrgu 
lõhnaga geelmask sisaldab väärtuslikke 
looduslikke aktiivaineid, mis kingivad jalgadele 
uue pehmuse, neid virgutades ja niisutades. 
Harilik aaloe rahustab nahka ja vähendab 
põletikku. Soodustab kollageeni tootmist, 
parandab naha elastsust ja painduvust ning 
tervendab ja toidab tõhusalt kuivi ja lõhenenud 
jalgu. Emajuur rahustab tundlikku ja ärritunud 
nahka, eemaldab halva lõhna ja hoiab ära 
liigse higistamise. Kuusekasvudes sisalduv eriline 
looduslik antibakteriaalne aine aitab võidelda 
halva lõhnaga ja reguleerida liigset higistamist. 
Väärtuslik kuuse eeterlik õli vähendab stressi ja 
väsimust ning pakub imelist lõõgastavat elamust.

4.SAMM: MASSAAZ

Sametine kuivõli
5.SAMM: MASSAAZ

Intensiivne hoolduskreem
3.SAMM: MASK

Geelmask
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Tähtputk
Selle taime õisi, juuri ja värskeid lehti on Alpide talupidajad juba iidsetest 
aegadest kasutanud haavade, vigastuste ja muhkude raviks. Šveitsi 
alpides valmistati tähtputkest suviti tervendavaid tõmmiseid, milles leotati 
paistes jalgu. Loomalautades põletati aga taime õisi ja lehti, et ruume 
desinfitseerida. 

Harilik aaloe
Taime lehtedest eraldatakse vähemalt 160 looduslikku toimeainet sisaldav 
geeljas mahl, millel on põletikuvastased, leevendavad, rahustavad, 
niisutavad, valu vaigistavad, värskendavad, tervendavad ja antibiootilised 
omadused. Peale kandes tungib sügavale naha sisse, ründab põletikku 
tekitavaid ensüüme ja vähendab põletikku. Soodustab kollageeni tootmist 
ning parandab naha elastsust ja painduvust. Sobib täiuslikult kuiva ja 
lõhenenud naha, nahaärrituste ja põletuste, päikesepõletuste, sügeleva 
naha, marrastuste, dermatiidi, haavandite ja haavade raviks. 

Münt, eukalüpt, kask, küpress, oliivi-, avokaado- ja palmiõli

Soolakristallid
Erakordse dreeniva toimega, aitavad vees lahustatuna vähendada 
jalgade turset ja valulikkust. Värskendavad, virgutavad ja desinfitseerivad 
jalgu, lõõgastavad hetkega ja tagavad heaolutunde. 

Emajuur
Selle taime juured sisaldavad mõrusid glükosiide, alkaloide, kollaseid 
pigmente, pektiini ja eeterlikke õlisid. Tugeva põletikuvastase ja antiseptilise 
toimega emajuur pakub tundlikule ja ärritunud nahale märkimisväärset 
leevendust, eemaldab halva lõhna ja pärsib liigset higistamist. 

Mustikad
Mustikad sisaldavad rohkelt orgaanilisi happeid nagu tugeva rakke 
kaitsva toimega sidrunhapet ja glükosiidide rühma kuuluvaid antotsüaniine, 
millel on erakordne võime neutraliseerida vabu radikaale, tugevdades 
nii sidekudesid ning suurendades veresoonte vastupanuvõimet, elastsust 
ja toonust. Vähendavad jalgade kalduvust tursuda, leevendavad nende 
raskustunnet ja parandavad tõhusalt vereringet. 

Kadakamarjad
Rikkalikult väga väärtuslikke eeterlikke õlisid sisaldavad kadakamarjad, 
okkad ja puit on Alpide elanike seas alati kasutust leidnud, sest neil on 
kasulikud omadused ja tõhus naha vereringet ergutav toime. 

Kuusk
Kuuse väärtuslikud aktiivained eraldatakse kasvudest ja noortest okstest 
veeaurudestillatsiooni teel. Kuuse eeterlikul õlil on tänu kuusevaigu 
rahustavale toimele märkimisväärsed põletikuvastased, antiseptilised 
ja halba lõhna eemaldavad omadused. Annab nahale hetkega 
värskustunde, vähendab väsimust ja lihaspinget. Sobib eriti hästi lõhenenud 
naha ja kandade ning paistes jalgade hoolduseks – kuuseokastes 
leiduvatel fütontsiididel on erakordsed antibakteriaalsed omadused, mis 
võitlevad ebameeldiva lõhnaga ja reguleerivad liigset higistamist. Tänu 
puhastavale ja värskendavale toimele ergutab vereringet, aktiveerib 
rakkude ainevahetuse ning pehmendab ja virgutab nahka. 

Mägimänd
Võimsa antibakteriaalse toimega mägimänd ergutab vereringet ja 
soodustab rakkude ainevahetust. Selle tugev lõhn mõjub väga virgutavalt 
ja lõõgastavalt. Alpide talupidajate seas on mägimänd üks enim 
kasutatud puid. 

Harilik raudrohi
Mitmeaastane peente juurte ja lõhnavate õitega rohttaim, mille kasvuala 
on kõrgemal kui 2000 meetrit üle merepinna. Raudrohu koostises olevad 
toimeained on eeterlik õli ja ahhilleiin, mõru aromaatne aine, millel on 
virgutavad ja rahustavad omadused. 

Sidrunmeliss
Sidrunmelissi lehed sisaldavad rosmariinhapet, polüfenoolseid happeid 
(kofeiin- ja klorogeenhape), flavonoide ja eeterlikku õli. On väga hinnatud 
aromaatne ravimtaim, mis on tuntud oma tervendavate omaduste poolest. 
Tänu rosmariinhappe ja beeta-karüofülleeni tugevatele põletikuvastastele 
omadustele on sidrunmelissil erakordne nahka puhastav ja rahustav toime. 
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LAHENDUS IGALE 
PROBLEEMILE

INTENSIIVNE JALAHOOLDUSKREEM

AKTIIVSÜTT SISALDAV JALAKREEM

IGAPÄEVANE JALAHOOLDUSKREEM  
SOS NAHAHOOLDUS

PARANDAV KREEM PRECIOUS REPAIRER 

EXTRACT

MICOXANI UUENDAV KREEM

MICOXANI INTENSIIVNE KÜÜNELAHUS

AROMAATNE ALPI JALAVANN

AROMAATNE ALPI NEKTAR

SIIDINE JALAKOORIJA 

JALGADE GEELMASK

JALGADE SAMETINE KUIVÕLI
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