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De ce Repêchage ?
®

Repechage® este una dintre puţinele companii de produse cosmetice
profesionale care produc tratamente şi produse în Statele Unite – la
Secaucus, NJ.
Sediul nostru, de 4500 m2, este format dintr-o fabrică modernă, un
laborator de cercetare şi dezvoltare, un centru de training şi educaţie,
departament de marketing şi vânzări. Aici putem crea, dezvolta şi
fabrica cele mai bune produse de îngrijire a tenului şi a corpului de
pe piaţă.
Repechage® lucrează cu proprietarii de saloane şi SPA-uri din S.U.A.
şi le furnizează produse şi tratamente, precum şi know-how, oferindule cursuri şi idei de afaceri. Ne pasă de comunităţile noastre şi
ne implicăm pentru a ajuta saloanele şi proprietarii de SPA-uri să
reuşească pentru că suntem pasionaţi de ceea ce facem.
Exportăm produsele noastre în peste 30 de ţări din toată lumea.
Produsele poartă marca Made in U.S.A. – Fabricat în America – şi
clienţii internaţionali ştiu că aceasta este o declaraţie a calităţii şi
experienţei.

Este pielea dumneavoastră.
Nu faceţi compromisuri!
3

Scrisoare de la fondatorul brandului REPÊCHAGE
Bine aţi venit la Repêchage®, lumea frumuseţii, stării de bine şi dedicării profesionale.
Încă de la lansarea Repêchage, în 1980, angajamentul meu personal a fost acela de a oferi cele mai
bune şi noi tratamente profesionale, de o calitate excelentă, precum şi produse de îngrijire a pielii pentru
acasă, care FUNCŢIONEAZĂ cu adevărat.
Sunt încântată să vă prezint catalogul de produse profesionale.
Echipa mea a lucrat fără odihnă pentru a vă oferi cele mai corecte informaţii despre produsele noastre şi
despre protocoalele de aplicare a tratamentelor profesionale în cadrul saloanelor. Toate aceste informații
vă vor ghida în luarea deciziilor de achiziţie bine fundamentate.
Scopul nostru este de a vă ajuta să vă dezvoltaţi afacerea, furnizându-vă tot ceea ce aveţi nevoie pentru a
reuşi, inclusiv soluţii de marketing, cursuri, idei inovatoare şi produse ce oferă rezultate demonstrate clinic.
Ştiu că toţi clienţii dvs. vor IUBI Repêchage atunci când vor simţi „marea” diferenţă imediat!
						Salutări cordiale,

Lydia Sarfati
CEO/Fondator/Estetician/Autor

Cuisin Art Resort & Spa, Anguilla

WOW! Facial Bar, Mexic

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Lydia Sarfati
Fondatoare şi CEO al primei companii din S.U.A care a creat tratamentele şi produsele de îngrijire a pielii pe bază
de Alge Marine, Lydia Sarfati este un lider internaţional din domeniu care a apărut în revistele Vogue, In Style,
Glamour şi New York Times, precum şi la posturile de televiziune CNN, CBS şi FOX.
Lydia Sarfati este creatoarea tratamentului cunoscut pe plan mondial, Four Layer Facial® şi are mai mult de treizeci
de ani de experienţă ca estetician, proprietar de centru SPA, producător şi consultant. Metoda sa de îngrijire a pielii
este practicată de esteticieni de top din întreaga lume şi este predată în mai mult de 200 de şcoli din lume.
Lydia Sarfati a contribuit la progresul domeniului esteticii în S.U.A şi în alte ţări, a fost numită preşedinte onorific
al Esthetics America, CIDESCO USA şi este Director al Consiliului Skin Care & SPA Intercoiffure America de Nord.
Este autoarea cărţii "Success at Your Finger tips: How to Succeed in the Skin Care Business.”
A primit Premiul de Cristal de la Les Nouvelles Esthetique şi Premiul de Legendă de la Dermascope.
Lydia Sarfati a primit premiul pentru Antreprenor Cosmetic de la ICMAD (Independent Cosmetic Manufacturers and
Distributors) şi Premiul de Lider în Educaţie NCA Pillar; de curând i-a fost acordat prestigiosul titlu de Chevalerie
"Knight Award” de către Intercoiffure Mondial.

Melange World Spa, Mexic

O afacere de familie
Co-Fondator și Director de Operațiuni, David Sarfati a reușit să dezvolte instalația de fabricație a produselor
Repêchage. Aceasta are la bază o tehnologie care permite utilizarea unei metode patentate de extracție a Algelor
Marine – ingredientul de bază al tuturor produselor Repêchage. Angajamentul și conducerea sa sunt alimentate
de pasiunea de a oferi cel mai bun mediu de lucru pentru angajații Repêchage, pentru că David Sarfati crede că
astfel ei vor furniza, din pasiune, cele mai bune produse și servicii pentru dumneavoastră și clienții dumneavoastră.
Împreună cu Lydia, ascultă nevoile dumneavoastră pentru a oferi cele mai bune soluții de afaceri care să ajute la o
creștere împreună. Nouă ne pasă de tine.

Bine aţi venit în familia Repêchage!
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A lge M arine utilizate de noi :
Laminaria Digitata

Beauty From the Sea

®

Deschizătoare de drumuri în domeniul
tehnologiilor plantelor marine şi pionier în
tratamentele şi produsele cosmetice pe bază
de Alge, Compania Repêchage® a creat
o gamă largă de produse profesionale de
îngrijire a pielii pe bază de Alge Marine,
bogate în nutrienţi, considerate la nivel
global ca produse SPA de top.
Cercetătorii de la Repêchage® caută Algele
specifice, benefice pentru toate tipurile de
piele şi nevoile terapeutice ale acesteia.
Amestecul bogat de vitamine, minerale,
oligoelemente, aminoacizi şi antioxidanţi
din Alge Marine fac din acestea ingredientul
principal pentru detoxificarea,
oxigenarea, reechilibrarea și
hidratarea tenului, având proprietăţi
anti-îmbătrânire şi de regenerare.
Algele noastre sunt culese din apele de pe
coasta Bretaniei din Franţa şi sunt procesate
în S.U.A, printr-o metodă concepută de noi
pentru ca toate beneficiile nutritive din mare
să fie extrase şi folosite în beneficiul pielii.

Contopim avantajele
remarcabile ale Algelor asupra
sănătății şi frumuseţii cu cele
mai bune ingrediente naturale
pe care le oferă pământul.
Pur şi simplu obţinem cele mai
eficiente formule din lume pentru
îngrijirea pielii, tratamente
corporale şi produse cosmetice
profesionale.

O algă maro care creşte la o adâncime medie de suprafaţă în apele oceanului.
Beneficii:
• Hidratează şi hrănește
• Bogată în vitamine şi minerale
• Menţine hidratarea tenului
• Bogată în antioxidanţi
• 18 aminoacizi

Enteromorpha Compressa

O algă galben-verzuie.
Beneficii:
• Reduce procesul de descuamare a pielii
• Proprietăţi calmante şi antiinflamatoare
• Stimulează circulaţia

Codium Tomentosum

O algă verde cu corp cilindric.
Beneficii:
• Restabileşte şi menţine hidratarea pielii
• Echilibrează şi repară bariera naturală a pielii

Ahnfeltia Concinna

O algă roşie care se află în cele mai adânci zone ale oceanului. Se găseşte în
Insulele Hawai.
Beneficii:
• Calmează şi repară
• Hidratează şi hrănește

Laminaria Saccharina

O algă galben-verzuie, bogată în vitamine, minerale, oligoelemente şi aminoacizi.
Creşte la o adâncime medie de suprafaţă în apele oceanului.
Beneficii:
• Controlează producţia de sebum şi menţine porii curaţi
• Antiseptic & antibacterian

Ulva Lactuca / Aosa

O algă verde care creşte la o adâncime medie de suprafaţă în apele oceanului.
Beneficii:
• Bogată în proteine, hidratantă şi hrănitoare
• Stimulează sinteza colagenului şi a fibrelor de elastină
• Antiinflamatoare şi regenerativă
• Măreşte vitalitatea şi conferă luminozitate tenului

Ascophyllum Nodosum

O algă maro care creşte la o adâncime medie de suprafaţă în apele oceanului.
Beneficii:
• Bogată în vitamine, minerale şi aminoacizi
• Menţine hidratarea pielii
• Bogată în antioxidanţi

Pelvetia Canaliculata

O algă maro ce se dezvoltă pe pietrele de pe malurile superioare.
Beneficii:
• Antiinflamatoare şi antioxidantă
• Împiedică îmbătrânirea tenului
• Stimulează metabolismul
• Stimulează reînnoirea celulară
• Tratează petele pigmentare pentru a obţine o culoare uniformă a tenului
• Protejează împotriva deteriorării ADN-ului

Fucus Vesiculosus
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O algă maro care creşte la o adâncime medie de suprafaţă în apele oceanului.
Beneficii:
• Rezistentă la apă
• Bacteriostatică
• Întăreşte pleoapele

PRIMA ALEGERE A PROFESIONIŞTILOR

FOUR LAYER
"Cel mai bun tratament facial al secolului!" — Cosmopolitan, UK

ProTocol:
Pregătire

A. Igienizaţi mâinile cu şerveţele umede Clean Hands. Prindeţi părul clientei cu o bentiţă sau un prosop. Analizaţi
tipul de ten. Aplicați o cantitate mică de Repêchage® Opti-Cleanse pe o dischetă din bumbac şi demachiaţi ochii.
B. Demachiaţi faţa cu demachiantul delicat pentru faţă, Repêchage® Gentle Face Cleanser, ce se află în pachet în
doză unică. Îndepărtaţi demachiantul cu dischete cosmetice umede. Aplicaţi ulterior tonicul adecvat.

Instrucţiuni:

1

STRATUL 1:

2

Serul C-SERUM
Aplicaţi serul Repêchage® C-SERUM pe faţă, pe gât
şi decolteu şi masaţi folosind mişcări de Effleurage,
Petrissage şi Tapotament, până ce pielea absoarbe
tot serul (aproximativ 5 minute).
Repêchage® C-Serum conține 18 aminoacizi, 12
vitamine și minerale și 42 de oligoelemente provenite
din Algele Marine de mare adâncime. Potrivit pentru
toate tipurile de ten, acest ser previne deshidratarea,
apariția liniilor fine şi redă vitalitatea deplină a
tenului, rehidratându-l.

STRATUL 2: Crema de hidratare HYDRATING

CREAM
Aplicaţi Crema de hidratare Repêchage® Hydrating Cream
pe faţă folosind mişcări ascendente şi către exterior, precum
şi lovituri descendente pe gât şi decolteu. Faceţi masajul
complet aşa cum este demonstrat în DVD-ul Repêchage® FourLayer Facial® inclusiv pe ceafă, pe trapez şi pe decolteu. Nu
îndepărtaţi excesul de cremă.
Repêchage® Hydrating Cream are la bază complexul marin
creat de Repêchage® care hrăneşte, remineralizează şi
hidratează tenul. Acidul Lactic acționează ca un exfoliant
bland, lăsând pielea mai catifelată și cu un aspect vizibil
mai tânăr.

Ten uscat
PBRSU1 Kit FOUR LAYER FACIAL
pentru 4 tratamente profesionale
PBR4L_1 Kit FOUR LAYER FACIAL
pentru 1 tratament profesional

Kit pentru 4 tratamente
profesionale complete

Ten gras/mixt
PBRSU2 Kit FOUR LAYER FACIAL
pentru 4 tratamente profesionale

Kit pentru un tratament
profesional complet

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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FACIAL

Laminaria Digitata

Măceş

®

Ascophyllum Nodosum

FOUR LAYER FACIAL Primul tratament anti-îmbătrânire. Experimentaţi efectul tratamentului
®

profesional strat peste strat, al Algelor europene pure, proaspete, care reîntineresc, tonifică şi
conferă fermitate pielii în mod vizibil. Bucuraţi-vă de o mască cu Alge Marine pure, răcoroasă,
plină de energie urmată de o mască termală, bogată în minerale, care permite o relaxare totală
şi conferă rezultate imediate. Tenul este mai curat, mai sănătos şi arată mai tânăr.

Recomandat pentru toate tipurile de ten.

3

4

STRATUL 3:

Masca de tratament
cu Alge, SEAWEED TREATMENT MASK
Combinaţi într-un bol de cauciuc pudra Repêchage®
Seaweed Mask Powder (3A) cu Seaweed Mask
Gel (3B) şi amestecaţi bine cu spatula până ce
se transformă într-o cremă fină. Folosind spatula,
aplicaţi masca pe faţă cu mişcări ascendente şi
către exterior şi pe gât cu mişcări descendente.
Asiguraţi-vă că aplicaţi peste sprâncene, acoperindule complet. Aplicaţi un șervețel uscat de-a lungul
marginilor măştii cu Alge Marine, încadrând
faţa clientei. Aplicaţi cremă pe conturul măştii cu
Alge Marine, peste șervețel. Aplicaţi discurile
Repêchage® Eye Rescue Pads pe zonele din jurul
ochilor. Aşteptaţi 5 minute, dar nu îndepărtaţi
masca.

Repêchage® 4-layer facial

ÎNAINTE

DUPĂ

STRATUL 4: Masca Minerală MINERAL MASK

Combinaţi masca minerală pudră Mineral Mask Powder (4A) cu gelul
Mineral Gel (4B) într-un bol de cauciuc şi amestecaţi cu spatula timp
de un minut sau până ce devine fină. Folosind mişcări ascendente şi
către exterior, aplicaţi masca minerală peste masca cu Alge Marine,
urmând cu atenţie conturul feţei clientei. Aplicaţi NUMAI PE FAŢĂ,
până la maxilar. Masca minerală nu trebuie niciodată aplicată pe
gât. Îndepărtaţi întotdeauna masca în exces cu spatula, ştergând-o
de marginea bolului.
Aşteptaţi 15 minute până ce masca este complet rece. Între timp,
faceţi un masaj al mâinilor folosind crema de mâini Repêchage® Sea
Spa timp de 10 minute. Apoi, faceţi un masaj al scalpului, folosind
ulei esenţial de purificare şi calmare Repêchage® Custom Blend
Purifying and Calming Essential Oil, timp de 5 minute.
Înainte de a îndepărta masca, scoateţi șervețelele dintre cele două
măşti, rupându-le; acest procedeu va lărgi spaţiul dintre cele două
măşti. Luaţi masca minerală cu ambele mâini, de pe fiecare parte a
maxilarului, mişcaţi-o în faţă şi în spate uşor, ridicând-o într-o singură
bucată.
Masca minerală reprezintă marele final. Aceasta se încălzește pentru
a activa proprietățile măștii de tratament cu Alge Marine.
Pentru a scoate masca cu Alge, introduceţi degetele sub marginile
acesteia, apoi îndepărţi-o prin rulare de la gât spre baza nasului,
apoi de la tâmple spre nas astfel încât aceasta să rămână întreagă.
Folosiţi o dischetă umedă pentru a curăţa orice reziduu. Pulverizaţi faţa
cu Algo Mist® apoi aplicaţi restul cremei de hidratare HYDRATING
CREAM (rămasă de la stratul #2). Aplicaţi uşor serul Repêchage® Vita
Cura® Opti-Lift® în zona din jurul ochilor.
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T R ATA M E N T FAC I A L E X P R E S

SEAWEED
TREATMENT
MASK
®

"Tratamentul mască bogat în
Alge Marine Repêchage
este preferatul meu!"
		

— Revista Allure

Laminaria Digitata

Spirea

PBRSU3

Tratamentul cosmetic cu Alge Marine expres este soluţia ideală

KIT SEAWEED TREATMENT MASK

pentru 6 tratamente profesionale

pentru un ten curat şi sănătos. Un masaj calmant cu C-Serum,
urmat de o mască răcoritoare şi calmantă cu Alge proaspete.
Acest tratament răcoritor și calmant hidratează, tonifică și curăță
tenul. Este recomandat ca tratament de sine stătător sau în
combinație cu tratamente de exfoliere.

Pentru cele
mai bune rezultate,
recomandăm
de asemenea:
Bol medical gradat
PBRSU4

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Bol

E xfoliere op ț ional ă :
BIOLIGHT® GLYCO-SEA® GLYCOLIC PEEL

1
2
3
4
5
6

7
8
9

P ro T ocol :
Igienizaţi mâinile cu şerveţele umede Clean Hands. Prindeţi
părul clientei cu o bentiţă sau un prosop. Analizaţi tipul de
ten. Aplicați o cantitate mică de Repêchage® Opti-Cleanse
pe o dischetă din bumbac şi îndepărtaţi machiajul din jurul
ochilor.
Demachiaţi faţa cu demachiantul delicat pentru faţă,
Repêchage® Gentle Face Cleanser, ce se află în pachet în
doză unică. Îndepărtaţi demachiantul cu dischete cosmetice
umede. Aplicaţi ulterior tonicul adecvat.
Dacă acest tratament facial este aplicat după expunerea la
soare, săriţi etapa 3 şi treceţi la etapa 4.

Biolight® Exfoliant glicolic Glyco-Sea® Peel
Este un tratament profund, intensiv al tenului care are
ca scop reînnoirea celulară şi refacerea pielii și care
provoacă o iritare mai slabă decât exfoliantele glicolice
obișnuite.
Această formulă conține 35% Acid Glicolic și Complexul
unic Laminaria cu proprietăţi calmante şi antioxidante.
Stimulează regenerarea celulară, diminuează aspectul
liniilor fine, reduce apariția afecțiunilor provocate de
expunerea la soare, a hiperpigmentării și a petelor de
vârstă, dezvăluind astfel un ten mai luminos, mai tânăr.
PBRSU66
		

KIT BIOLIGHT™ Glyco-Sea™ Glycolic
Peel pentru 36 de aplicări profesionale

OPŢIONAL
Amestecaţi o lingură de Cremă exfoliantă cu Miere şi Migdale,
Repêchage® Honey and Almond Scrub, cu iaurt sau lapte
bătut într-un mic bol de sticlă. Aplicaţi crema pe faţă şi pe gât
cu pensula specială. Masaţi crema cu mişcări circulare timp
de 3 minute. Îndepărtaţi-o apoi cu dischete cosmetice. Nu
uitaţi să îndepărtaţi cu delicateţe toate resturile cu o dischetă
din bumbac uscată.
Aplicaţi serul Repêchage® C-Serum şi masaţi, folosind metoda
semnată Lydia Sarfati, timp de aproximativ 5–8 minute.
Folosind spatula, scoateţi aproximativ o jumătate de linguriță
de Hydro Complex® PFS din recipientul pentru cabinetul
cosmetic. Aplicaţi pe faţă şi începeţi un masaj facial complet
timp de 10 minute folosind mişcări de Effleurage, Petrissage
şi Tapotement. După masaj, pielea va fi caldă şi se va simţi
relaxată.
Într-un bol de cauciuc, puneți pudra Seaweed Powder (3A) cu
gelul Seaweed Gel (3B) şi amestecaţi bine cu spatula până
ce devine o cremă fină. Folosind spatula, aplicaţi masca pe
gât cu mişcări descendente şi pe faţă cu mişcări ascendente şi
către exterior. Aplicaţi discurile Repêchage® Eye Rescue Pads
pe zona din jurul ochilor. Lăsaţi masca timp de 10–15 minute.
Între timp, faceţi un masaj al mâinilor folosind crema de mâini
Repêchage Sea Spa.

VITA CURA® PAPAYA ENZYMATIC MICROPEEL

Vita Cura® Micro-exfoliere enzimatică cu
Papaya
Enzima pură de Papaya conferă o exfoliere blândă pe
bază de plante. Pe bază de papaină, enzima proteolitică
derivată din latexul fructului verde de Papaya, acţionează
natural pentru a digera proteina de la suprafaţă a pielii
dezvăluind textura şi culoarea unui ten mai tânăr.
Beneficii: Îndepărtează delicat scuamele vechi,
dezvăluind un ten mai luminos, mai tânăr.
Deşi majoritatea enzimelor nu sunt foarte stabile, noua
tehnologie de stabilizare permite rezultate considerabile.
PBRSU65
		

KIT PAPAYA ENZYMATIC MICROPEEL
pentru 36 de aplicări profesionale

HONEY AND ALMOND SCRUB

Pulverizaţi uşor Algo Mist® sau Hydra 4® Tonic pe faţă şi pe gât.
Continuaţi cu crema hidratantă Repêchage, corespunzătoare
tipului de ten.

Cremă exfoliantă cu Miere şi Migdale
Conţine Miere pură, Fulgi de Ovăz şi Migdale proaspăt
zdrobite care purifică şi curăţă tenul în profunzime, în
timp ce Sunătoarea calmează şi netezeşte. Lasă pielea
extrem de curată şi fină, cu rezultate vizibile după prima
aplicare.
Pentru rezultate superioare, folosiţi de două-trei ori pe
săptămână.

Recomandaţi un program de îngrijire pentru acasă Repêchage®
pentru a obţine rezultate maxime ale tratamentului.

PBRRR26 3 oz./85 g
PBRSU16 11.5 oz./326 g

Pentru a îndepărta masca, lărgiţi marginile cu degetele
şi rulaţi-o de la gât înspre frunte. Îndepărtaţi resturile cu o
dischetă din bumbac umezită.
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CELL

PRIMELE SEMNE DE ÎMBĂTRÂNIRE/PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN

RENEWAL
REPARĂ,
REÎNNOIEŞTE,
REGENEREAZĂ

Pielea are capacitatea naturală de a se reface. Pe măsură ce
îmbătrânim, acest proces natural încetineşte. Colecţia Repêchage®
Cell Renewal a fost creată pentru a reda tenului vitalitatea şi
tinereţea. Având la baza principii de exfoliere, hidratare
şi protecţie, aceste produse ajută pielea să devină radioasă
şi fină.

Fie că tenul suferă de celule moarte acumulate ca urmare a
călătoriilor, expunerii la soare, producţiei de sebum sau vârstei
biologice, Colecţia Repêchage® Cell Renewal include tratamente
de exfoliere, hidratare şi antistres pentru a menţine pielea sănătoasă.

Laminaria Digitata

Gingko Biloba

Amestec de Ceaiuri

Acizi din Fructe

Îngrijirea zonei din jurul ochilor
EYE RESCUE PADS WITH SEAWEED AND
NATURAL TEA EXTRACTS

Discuri pentru ochi cu Alge Marine şi extracte
naturale din Ceai
Ceaiul Verde şi Negru, bogate în polifenoli naturali
antioxidanţi acţionează ca o barieră puternică împotriva
radicalilor liberi pentru a obţine beneficii anti-îmbătrânire.
Aceste infuzii naturale, combinate cu puterea de hidratare
a Algelor Marine oferă ochilor o „vacanţă” perfectă de 10
minute.
Aplicaţi discurile peste pleoape şi relaxaţi-vă 10 minute sau
mai mult.
PBRRR52
60 buc.
PBRSU62
120 buc.

„Trebuie să încercați Eye Rescue Pads în diminețile în
care vă treziți cu ochii obosiți!”
— Celebrul Makeup Artist Tina Turnbow

Exfoliere
RAPIDEX® MARINE EXFOLIATOR WITH PHYTO-MARINE ACTIVES

Rapidex® Exfoliator Marin cu principii active Fito-Marine
Dacă tenul suferă de acumularea celulelor moarte, ca urmare a călătoriilor, a expunerii la soare,
dacă tenul este gras sau acneic sau dacă apar semne ale vârstei biologice, atunci Rapidex® este
un program sigur şi eficient, cu produse în doze unice. Îndepărtează celulele moarte dezvăluind un
ten mai tânăr, mai curat şi mai luminos, cu o textură uniformă şi tonică. Activele Fito-Marine şi acizii
naturali din fructe diminuează petele şi decolorările pielii mature lăsând tenul mai fin, mai neted şi
mai luminos.
După demachierea de seară, aplicaţi în mod uniform pe faţă, pe gât şi pe mâini.
Evitaţi zona ochilor şi membranele mucoase. Aruncaţi aplicatorul după fiecare utilizare.
PBRPA1
Kit 14 buc.

HYDRO COMPLEX PFS®
Crema Hydro Complex PFS®

Stratul #2 din tratamentul Four Layer Facial®
Având la bază Filtratul Fiziologic de Alge (PFS –
PHYSIOLOGICAL FILTRATE of SEAWEED), complexul marin
creat de Repêchage® hrăneşte, remineralizează şi hidratează
tenul. Această cremă de zi reface tenul care şi-a pierdut
hidratarea ca urmare a vârstei, modificărilor climaterice sau
călătoriilor. Formula super hidratantă şi emolientă este creată
pentru a reda vitalitatea şi tinereţea tenului.
Folosiţi de două ori pe zi.
Ten uscat:
PBRRR19

1.5 oz./42 g

PBRMO3

8 oz./227 g

Ten gras / mixt:
PBRRR21

1.5 oz./42 g
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CELL

PRIMELE SEMNE DE ÎMBĂTRÂNIRE/PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN

RENEWAL
REPARĂ,
REÎNNOIEŞTE,
REGENEREAZĂ

"Legendarul fotograf de modă
[Deborah Turbeville] folosește
doar produse Repêchage.
Am o piele foarte delicată."
— Revista NEW YORK TIMES

"Nu plec nicăieri fără el."
(Repêchage® Algo Mist®)
— Mary Ellen Brademas,
Profesor Asistent la Clinica de Dermatologie
din cadrul Universităţii din New York
Conform Revistei Allure
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PRIMELE SEMNE DE ÎMBĂTRÂNIRE/PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN

Demachiere
SEA CLEANSE FOAMING SEAWEED CLEANSER
Demachiant spumă cu Alge Marine
Este un amestec calmant, neiritant care curăţă în profunzime porii. Nu usucă şi nu tensionează tenul.
Este o combinaţie unică de proteine din Soia şi două Alge EcoCert care hrăneşte şi echilibrează
tenul. Îmbogăţit cu vitamine, minerale şi aminoacizi, Ceai Verde antioxidant şi extract de Grapefruit.
Împrospătează pielea şi echilibrează pH-ul. Un amestec unic de Afine, Trestie de Zahăr, Zahăr de
Arțar, Extracte de Portocal și Lămâie oferă o exfoliere blândă pentru un ten cu aspect împrospătat.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR37
5 fl. oz./150 ml

Tonifiere
HERBAL ASTRINGENT PORE PERFECTING SOLUTION
Astringent din plante pentru purificarea porilor

Este o soluție creată special pentru purificarea porilor. Micșorează diametrul porilor în timp ce
exfoliază celulele moarte și reduce luciul nedorit cauzat de excesul de sebum. Normalizează pH-ul,
netezește și calmează pielea iritată.
Folosiţi ori de câte ori doriți.
PBRRR15
6 fl. oz./177 ml		
PBRSU9
16 fl. oz./470 ml		

C-SERUM SEAWEED FILTRATE

C-Serum Filtrat de Alge Marine

Best Seller!

Stratul #1 din tratamentul Four Layer Facial®
C-Serum, prescurtarea de la Citoserum, conține 18 aminoacizi, 12 vitamine și minerale și 42 de
oligoelemente provenite din Algele Marine de mare adâncime. Acest ser previne deshidratarea,
apariția liniilor fine şi redă vitalitatea deplină a tenului, rehidratându-l.
Folosiţi zilnic, singur sau sub crema hidratantă.
PBRRR39
1 fl. oz./30 ml
PBRSU70
2 fl. oz./60 ml

Hidratare
ALGO MIST® HYDRATING SEAWEED FACIAL SPRAY

Algo Mist® Spray facial hidratant cu Alge Marine
O combinaţie unică de concentrat de Alge Marine, Vitamina C şi extract de Gingko Biloba care elimină
liniile fine apărute ca urmare a deshidratării tenului, călătoriilor cu avionul, expunerii la soare sau la frig.
Folosiţi ori de câte ori tenul are nevoie de hidratare instantanee.
PBRRR31T
2 fl. oz./59 ml
PBRRR31
6 fl. oz./177 ml

Exfoliere
ONE-MINUTE EXFOLIATING MASK
Exfoliator-mască cu acțiune într-un minut

Rezultate dramatice obținute într-un singur minut. Masca One-Minute Exfoliating Mask curăță în
profunzime, absoarbe sebumul în exces fără a usca tenul și exfoliază delicat grație sferelor mici
de Tărâțe de Orez și Acidului Lactic. Conţine Alge Marine care controlează nivelul de sebum,
Lemongrass astringent, Castravete calmant şi Extracte de Lăcrămioară (Farnesol) cu proprietăți
antibacteriene și antioxidante.
Folosiți de două-trei ori pe săptămână.

PBRRR61 2.4 oz./68 g
PBRSU52 8 oz./227 g
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PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN

MINERAL FACE
SHIELD
™

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA FACTORILOR DE MEDIU
Protejarea şi perfecţionarea pielii dvs.
nu a fost niciodată mai uşoară!
Repêchage® Mineral Face Shield™ are la bază
minerale care furnizează îngrijire optimă pielii şi
protecţie crescută împotriva factorilor de mediu, ambele
prin utilizarea unui singur produs. Această cremă are o
consistență foarte uşoară și alunecă pe piele, creând
instantaneu o finisare perfectă în timp ce protejează
împotriva razelor UV şi a radicalilor liberi pe durata
întregii zile.

PBRRR38

2 fl. oz./59 ml

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Cum acţionează Repêchage®
Mineral Face Shield™ împotriva
factorilor de mediu:
Laminaria Digitata: Această algă este o sursă
bogată de antioxidanţi naturali precum florotanini,
fucosterol şi fucoxantins. De asemenea, conţine
vitamine, minerale, aminoacizi şi oligoelemente care
hrănesc pielea în profunzime. Polizaharidele ajută la
menţinerea hidratării în ţesut.
Nylon-12: Ca o plasă de mătase pentru pielea
dvs., acesta este creat din microsfere de polimer care
alunecă delicat şi reflectă lumina pentru a diminua
aspectul liniilor fine în timp ce redă pielii aspectul
natural. De asemenea, acesta este ingredientul care
permite cremei să se așeze sub machiaj fără a-l
altera.
Oxid de Zinc: Acest mineral micronizat formează
că o barieră la nivelul pielii protejând-o împotriva
daunelor provocate de agresorii de mediu, în timp ce
calmează şi absoarbe excesul de ulei.

Planul dvs. de protecţie
împotriva factorilor de mediu:
Radicalii liberi sunt cei mari duşmani ai pielii. Cei
mai comuni dintre aceştia sunt Speciile de Oxigen
Reactiv sau ROS-Reactive Oxygen Species. Acestea
atacă macromoleculele precum membranele lipidice,
proteinele şi ADN-ul, ceea ce poate provoca probleme
la nivelul tegumentului.(1)
Particulele ambientale înconjurătoare, sau APMAmbient Particulate Matter, sunt particule întâlnite
în aer pe care le cunoaștem sub denumirea de
„poluarea aerului”. Un mecanism major pe care APM
îl exercită asupra tegumentului este stresul oxidativ.
Este demonstrat că aceste particule pot servi ca
purtători de metale sau chimicale ce pot fi localizate
în mitocondrii şi pot genera ROS.

(2)

Algele Marine sunt una dintre sursele cele mai
bogate în antioxidanţi naturali cum ar fi florotanini,
polizaharide

sulfate,

fucosterol

şi

fucoxantini.(1)

Florotaninii sunt diferiţi față de taninii din plantele
terestre, dar proprietăţile fiziologice sunt similare.
Aceștia au proprietăţi antioxidante, luptă împotriva
radicalilor liberi, au rol antiinflamator, au activitate de
chelare şi protejează împotriva stresului oxidativ din
celule.

Repêchage
Mineral Face Shield™
Este cel mai bun prieten al pielii dvs.
®

1. Se-Kwan Kim, Ph. D. Marine Cosmeceuticals,
Jurnalul de Cosmetică Dermatologică, aprilie 2013.
2. Andrea Vierkotter, et. al., Airborne Particle
Exposure and Extrinsic Skin Aging, Jurnalul de
Dermatologie Investigativă, iulie 2010.

PERFECT PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN
TESTAT DERMATOLOGIC
IDEAL PENTRU BĂRBAŢI, FEMEI ŞI COPII
FĂRĂ ULEI, NON-COMEDOGENIC
FORMULĂ CONCENTRATĂ, FĂRĂ APĂ
FĂRĂ PARFUM
PROTECŢIE PENTRU ÎNTREAGA ZI
FINISARE MATIFIANTĂ
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REDUCE CEARCĂNELE, RIDURILE ȘI PUNGILE DE SUB OCHI

OPTI-FIRM

®

TRATAMENT COSMETIC PROFESIONAL pentru

ZONA
OCHILOR

Un tratament cosmetic profesional bazat pe cele mai noi tehnologii din domeniul îngrijirii tenului care
conţine ingrediente despre care este dovedit clinic că luptă împotriva semnelor de oboseală datorate
lipsei de somn, vârstei şi problemelor cauzate de mediu. Are la bază o combinaţie de extracte naturale
din Gingko Biloba, Gotu Kola, Alga Ulva Lactuca/Aosa (algă ce conține dipeptide și tetrapeptide
vizate care conferă fermitate pielii) şi enzime care stimulează secreţia de Crisină, combinație care
reduce ridurile, cearcănele şi pungile de sub ochi. Acetil-hexapeptida-3 (Argirelină®) reduce ridurile și
previne apariția unora noi. Se obține astfel un aspect mai tânăr al pielii din zona delicată a ochilor.
Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Laminaria Digitata

Biopeptide Marine

Gingko Biloba

Scoarţă de
Salcie

FORMULĂ NOUĂ! ACUM CU HEXAPEPTIDA ARGIRELINĂ®

1

2

3

4

P ro T ocol :

1

2

3
4

Tăiaţi plicul de cremă pentru zona din jurul ochilor, Opti-Firm® Eye
Contour Cream, şi scoateţi conţinutul.
Aplicaţi crema cu mişcări circulare către zona nasului. Continuaţi
cu mişcări de Effleurage în forma cifrei 8 folosind alternativ ambele
mâini. Puneți apoi presiune pe muşchiul orbicular al pleoapelor.
Folosiţi mişcări de Petrissage și de ciupire de-a lungul sprâncenelor.
Aplicați mișcări ușoare de lovire pe muşchiul corugator folosind
alternativ degetele. Continuați cu mişcări de Tapotement timp de
3 minute. Încheiaţi cu presarea punctelor feței și mișcări ușoare de
Effleurage. Durata masajului ar trebui să fie de 5-7 minute.

Rezultate dovedite clinic

Haloxil reduce cearcănele.

Tăiaţi plicul cu mască pudră translucidă pe bază de zahăr, OptiFirm® Translucent Sugar Mask Powder, și goliţi conţinutul în bolul
medical gradat. Adăugaţi plicul cu gel, Opti-Firm® Translucent
Sugar Mask Gel, şi amestecaţi până când obțineți o cremă fină.
Rugați clienta să închidă ochii, apoi, cu ajutorul spatulei, aplicați
masca pe zona ochilor. Sprijiniți spatula pe arcadă pentru a nu
face presiune pe globul ocular. Lăsaţi clienta să se relaxeze timp
de 10-12 minute.
Îndepărtaţi masca prin rulare cu mişcări ascendente şi din lateral
spre zona frontală. Îndepărtaţi uşor reziduurile cu dischete din
bumbac umede.

Înainte

După

Gotu Kola stimulează producţia de colagen ceea ce
duce la creșterea fermității pielii din zona delicată a
ochilor.

Tăiaţi plicul mono-doză de ser, Opti-Firm® Lift Serum, şi aplicaţi uşor
pe zona din jurul ochilor. Nu masați. Lăsaţi să se usuce de la sine.

PBRSU5

KIT Opti-Firm® pentru

		

12 tratamente profesionale
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R educe ridurile , cearcănele şi
pungile de sub ochi

OPTI-FIRM

®

EYE
CONTOUR
Colecția Repêchage® Opti-Firm®
conlucrează pentru a mări fermitatea
tegumentului şi pentru a diminua
ridurile şi liniile fine, conferind
pielii hidratare optimă şi catifelare.
Complexul unic de antioxidanţi din
fiecare formulă protejează pielea
de daunele provocate de mediu
şi menţine odihnită zona delicată
a ochilor, fără a avea nevoie de
operaţii chirurgicale, laser sau
exfoliere.

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Laminaria Digitata

Biopeptide Marine

Gingko Biloba

Scoarţă de
Salcie

Îngrijirea zonei din jurul ochilor
Opti-firm® eye Contour
Opti-Firm® Cremă pentru conturul ochilor
Această formulă exclusivă îmbogăţită cu proteine marine măreşte fermitatea
pielii şi diminuează liniile fine şi ridurile din zona delicată a ochilor.
Conferă pielii hidratare optimă şi catifelare. Un complex unic de dipeptide,
tetrapeptide şi enzime stimulează producerea de Crisină, despre care este
dovedit clinic că reduce pungile de sub ochi şi cearcănele.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR42

Rezultate dovedite clinic!

0.4 oz./11.3 g

"Cea mai bună cremă
anti-îmbătrânire"
		 — Revista Launchpad

"Repêchage® Opti-Firm Eye Contour este singura cremă care are în
compoziție atât extracte de Gotu Kola cât și Tetrapeptide”
— Redbook.com

21

	HYDRA DEW

®

EXPRESS LIFT
Tratament cosmetic profesional
cu efect BOTOX LIKE

HYDRA DEW® EXPRESS LIFT MOISTURE MASK
Hydra Dew® Tratamentul mască expres pentru
hidratare, cu hexapeptida Argirelină®, produce un efect instant
de lifting.
Alga Codium Tomentosum hidratează pielea în profunzime.
Nufărul, Palmitoil Prolina și extractele de Răchițică asigură
calmarea imediată a tegumentului. Acizii Graşi Esenţiali din
Floarea Soarelui, Susan şi Migdale conlucrează pentru a
reface bariera hidra-lipidică de protecţie, iar Strugurii Ursului
reduc hiperpigmentația, dând luminozitate tenului. Bogat în
Betacaroten, Vitamina B, Calciu, Magneziu şi Minerale de Fier,
tratamentul mască Hydra Dew® Express Lift conferă rezultate
maxime într-o perioadă minimă de timp.
Recomandat pentru tenul normal spre uscat.
PBRHDX
KIT HYDRA DEW® EXPRESS LIFT
MOISTURE MASK
pentru 5 tratamente profesionale

"Înfrumusețare imediată,
pe care o va observa
toată lumea."
— Harpers & Queen, Marea Britanie
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Alga
Codium
Tomentosum

Răchițică

Nufăr

Floarea
Soarelui

PENTRU TEN NORMAL SPRE USCAT
P ro T ocol :

A
B

Pregătire
Prindeţi părul clientei cu o bentiţă.
Dezinfectaţi mâinile cu şerveţelele umede antimicrobiene,
Clean Hands.

1

2

Instrucţiuni:

1
2
3
4
5

C

Curăţaţi tenul cu demachiantul spumă Hydra Dew® Gentle
Cleansing Mousse folosind mişcări circulare în direcţie
ascendentă. Îndepărtaţi produsul folosit dischete demachiante
din bumbac îmbibate în apă călduţă. Repetaţi, dacă este
necesar.
Pulverizaţi produs tonic, Hydra Dew® Toner, pe toată faţa, în
mod uniform. Ştergeţi excesul cu ajutorul unui șervețel.
Folosind conţinutul unui întreg pliculeţ de cremă-gel Hydra
Dew® Nourishing GelCream, realizați un masaj timp de 10
minute. Nu îndepărtaţi reziduurile.
Puneţi conţinutul plicului de pudră, Hydra Dew® Powder A,
şi al celui de gel, Hydra Dew® AquaGel B, într-un bol de
cauciuc. Folosind spatula amestecaţi rapid până când se
formează o pastă fină (cca. 1 minut). Aplicaţi masca pe faţă,
gât şi zona din jurul ochilor. Lăsaţi clienta să se relaxeze 1015 minute. Protejaţi pleoapele cu discurile Repêchage® Eye
Rescue Pads (opțional).
Îndepărtaţi masca prin rulare de la gât spre baza nasului,
apoi de la tâmple spre nas şi ridicaţi-o astfel încât aceasta să
rămână întreagă.

Dacă este cazul, îndepărtaţi machiajul ochilor cu demachiantul
Repêchage Opti-Cleanse folosind dischete cosmetice din
bumbac. Spuneţi-i clientei să închidă ochii. Îndepărtaţi
machiajul cu mişcări descendente. Ştergeţi bine zona ochilor
cu dischete umezite în apă.

3

6
7
8

4

Îndepărtați orice reziduu de mască folosind dischete
demachiante umezite în apă. Ştergeţi faţa prin tamponare cu
un şerveţel uscat.
Pulverizaţi produs tonic, Hydra Dew® Toner.
Aplicaţi cremă hidratantă de zi, Hydra Dew® Moisturizing Day
Cream.

REZULTATELE TESTELOR PE PACIENŢI ARATĂ EFICIENŢA TRATAMENTULUI
HYDRA DEW ® EXPRESS LIFT PRIVIND REDUCEREA RIDURILOR
Reducerea ridurilor adânci,
în medie cu 17%, după 15
zile, folosind 10% Soluţie
Argirelină®.
Adâncimea ridurilor
a scăzut cu o valoare
maximă de 32% în 28
de zile.

STUDIILE DE LABORATOR ARATĂ O ALTERNATIVĂ PUTERNICĂ LA BOTOX*

Pentru cele mai bune rezultate,
recomandăm de asemenea:
BOL MEDICAL GRADAT*
PBRSU4

Bol

* Toxina Botulinică A (BoNT-A)

*Fără compuși de origine petrolieră
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PENTRU TEN NORMAL SPRE USCAT

HYDRA DEW

®

SPUNEȚI ADIO
TENULUI USCAT
"Cu un conținut mare
de Alge Marine, este
un produs de hidratare
din cap până în
picioare!"
— celebrityeverything.com

Ingredientele exclusiv naturale
restabilesc hidratarea stratului
hidralipidic, pentru ca tenul
uscat să devină hidratat.
Conferă hidratare 24 de ore
pe zi şi protejează tenul.
Catifelează tenul, reducând
aspectul ridurilor şi al liniilor
fine.

Demachiere
HYDRA DEW® GENTLE CLEANSING MOUSSE
Hydra Dew® Spumă delicată pentru demachiere

Un demachiant spumă ultra-delicat, fără săpun, care îndepărtează machiajul şi impurităţile zilnice fără
a distruge bariera naturală de protecţie a tenului. Bogată în Alge Marine hidratante, extracte de Nufăr
calmant şi Răchițică, precum şi Floarea Soarelui emolientă, această spumă lasă tenul curat şi fin.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR65
5 fl. oz./150 ml
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HYDRA DEW® SMOOTHING TONER SPRAY
Hydra Dew® Tonic calmant

Reduce uscăciunea, elimină senzaţia de ten care strânge şi reface echilibrul adecvat de hidratare
într-un singur pas. Folosiţi ca un tratament în plus de hidratare, înaintea aplicării produselor de
hidratare Hydra Dew pentru a calma tenul stresat.
Poate fi folosit cât de des este necesar.
PBRRR66
6 fl. oz./177 ml

Hidratare
HYDRA DEW® MOISTURIZING DAY CREAM
Hydra Dew® Cremă hidratantă de zi

Această cremă uşoară, cu absorbție rapidă în piele, bogată în Factor de Hidratare Marin din Alge
Marine, restabilește stratul hidrolipidic natural al pielii. Oferă hidratare intercelulară pe termen lung
și protecţie antioxidantă. Nufărul şi aminoacidul Prolină reduc stresul şi întăresc apărarea naturală a
pielii. Tenul devine suplu, luminos, vizibil hidratat.
Folosiţi zilnic.
PBRRR67
2 oz./56 g

HYDRA DEW® NOURISHING GELCREAM
Hydra Dew® Gel-Cremă pentru hrănire

Este o cremă puternic hidratantă cu acţiunea rapidă de absorbție a unui gel. Factorul de Hidratare
Marină din Alge Marine reglează capacitatea naturală a pielii de a reține apa în timp ce acizii
graşi esenţiali din Migdale şi Susan refac stratul lipidic de protecţie al pielii. Reduce roşeaţa şi
iritarea și conlucrează cu metabolismul natural celular pentru a restructura tenul. Tenul devine mai fin,
hidratat şi translucid.
Folosiţi seara pe toată faţa, pe gât şi decolteu. De asemenea, se poate folosi ca o cremă zilnică
pentru zona ochilor şi a gâtului.
PBRRR68
1 oz./28 g

Mască
HYDRA DEW® ILLUMINATING CREAM MASK
Hydra Dew® Mască pentru iluminare

Transformă tenul uscat într-unul fin şi hidratat. Această formulă de hidratare în profunzime, bogată în
Factor de Hidratare Marin din Alge Marine, conţine de asemenea Nufăr şi aminoacidul Prolină care
reduc roşeaţa şi iritarea. Mineralele ce reflectă lumina naturală fac tenul să radieze în orice tip de
lumină. Tenul devine luminos şi fără imperfecțiuni.
Folosiţi de 2-3 ori pe săptămână după demachiere.
PBRRR69
2 oz./56 g

SPUNEȚI ADIO TENULUI USCAT

Tonifiere

Călătorie
HYDRA DEW® STARTER/TRAVEL COLLECTION
Hydra Dew® Colecţia pentru călătorii

Întreaga colecţie de îngrijire a tenului în dimensiuni convenabile pentru călătorii, aprobate de TSA.
Conține toate cele 5 produse Hydra Dew®, ambalate într-o trusă cu fermoar impermeabilă.
PBRHDT
Travel KIT HYDRA DEW®
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PENTRU TEN HIPERSENSIBIL ȘI CALMAREA
AFECȚIUNILOR PIELII PRECUM ROZACEEA
TRATAMENTUL COSMETIC

HYDRA 4

®

RED-OUT
FACIAL

™

Suntem expuși zilnic la factorii agresivi de mediu,
dar când vine vorba de pielea ta...

ea

of C

alm

AS

TOTUL ESTE O MARE DE CALM
Având la bază cele mai noi cercetări în domeniul cosmeticii,
tratamentul cosmetic Repêchage Hydra 4® Red-Out™ Facial
cu Micro Silver a fost special creat pentru a ajuta la calmarea
problemelor precum rozaceea – o afecțiune caracterizată
prin inflamarea şi iritarea cronică a pielii. Cercetările au
demonstrat că rozaceea este cauzată de microbii care prosperă
în bacteriile prezente la nivelul tegumentului. Micro Silver
este un ingredient cu rol puternic antibacterian, conţinut de
întreaga colecție Repêchage Hydra 4® Red-Out™. Având în
plus amestecul de Alge Marine bogate în vitamine, minerale,
oligoelemente, aminoacizi şi antioxidanţi, tratamentul cosmetic
Repêchage Hydra 4® Red-Out™ Facial creează mediul ideal
pentru o piele sănătoasă și frumoasă.
Testat dermatologic.

PBRHRO KIT HYDRA 4® RED-OUT™ FACIAL
pentru 5 tratamente profesionale
Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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P ro T ocol :
Pregătire:
A. Prindeţi părul clientei cu o bentiţă.
B. Dezinfectaţi mâinile cu şerveţelele umede antimicrobiene,
Clean Hands.
C. Dacă este cazul, îndepărtaţi machiajul ochilor folosind
demachiantul Repêchage Opti-Cleanse.
Instrucţiuni:
Pasul 1: Demachiaţi tenul. Aplicaţi conţinutul plicului Hydra 4®
Red-Out™ Demachiant calmant în palme și distribuiți conținutul pe
faţă şi gât folosind mişcări circulare. Îndepărtaţi delicat folosind
dischete din bumbac saturate în apă călduţă.
Pasul 2: Tonifiați. Pulverizaţi bine tenul cu Hydra 4® Tonic. Apoi
tamponaţi delicat cu un şerveţel uscat.
Pasul 3: Tăiați plicul Hydra 4® Red-Out™ Ser şi aplicați
conținutul pe față şi gât. Opţional puteţi folosi bila pentru masaj
Silver Ball Massager pentru a ajuta penetrarea serului în piele,
sau folosiți mişcări uşoare de Effleurage dar nu mai mult de 5

Printre simptomele pielii hipersensibile şi rozaceei
se numără înroșirea tegumentului, vasele capilare
dilatate, edemele sau umflarea ţesutului, arsurile,
senzaţia de înţepătură şi aspectul uscat al pielii.
Persoanele care suferă de rozacee pot avea papule
sau pustule, eriteme, roşeaţă permanentă sau edeme.
În timp ce cauzele acestei probleme sunt multiple, unii
dintre cei mai mari factori de agravare sunt radicalii
liberi. Cei mai comuni dintre aceştia sunt Speciile de
Oxigen Reactiv sau ROS-Reactive Oxygen Species.
Acestea atacă macromoleculele precum membranele
lipidice, proteinele şi ADN-ul ceea ce poate provoca
probleme la nivelul tegumentului.(1)
Particulele ambientale înconjurătoare, sau APMAmbient Particulate Matter, sunt particule întâlnite
în aer pe care le cunoaștem sub denumirea de
„poluarea aerului”. Un mecanism major pe care
APM îl exercită asupra tegumentului este stresul
oxidativ. Este demonstrat că aceste particule pot
servi ca purtători de metale sau chimicale ce pot fi
localizate în mitocondrii şi pot genera ROS. (2)
Algele Marine sunt una dintre sursele cele mai
bogate în antioxidanţi naturali cum ar fi florotanini,
polizaharide sulfate, fucosterol şi fucoxantini.(1)
1. Se-Kwan Kim, Ph. D. Marine Cosmeceuticals, Jurnalul de Cosmetică
Dermatologică, aprilie 2013.
2. Andrea Vierkotter, et. al., Airborne Particle Exposure and Extrinsic Skin
Aging, Jurnalul de Dermatologie Investigativă, iulie 2010.

minute.
Pasul 4:
4A – Goliţi conţinutul plicului Hydra 4® Mască cu Fito-Marine
într-un bol de cauciuc. Masca cu Fito-Marine are proprietăți
vindecătoare şi acțiune calmantă.
4B – Goliţi conţinutul plicului Hydra 4® Gel Activator cu FitoMarine în bolul cu pudra şi amestecaţi bine cu spatula.
4C – Adăugaţi conţinutul plicului Hydra 4® Principii Active
Fito-Marine şi amestecaţi bine cu spatula până obțineți o textură
cremoasă. Principiile Active Fito-Marine au rol antioxidant și de
calmare.

Repêchage® Hydra 4® Red-Out™
Facial cu Micro Silver şi antioxidanţi
conţine extracte de Alge Marine bogate în
antioxidanţi certificate Ecocert, combinate
cu ingrediente de natură medicală cu rol
antimicrobian, antiinflamator şi bogate
în antioxidanţi. Împreună, acestea ajută
la calmarea afecțiunilor tenului precum
rozaceea şi hipersensibilitatea.

Folosind spatula aplicaţi masca pe obraji, frunte, nas şi zona
gâtului. Acoperiţi ochii cu discurile Eye Rescue Pads şi lăsaţi
masca să acţioneze 10-15 minute. Îndepărtaţi-o delicat
ridicând-o de la gât şi rulând-o până la frunte. Îndepărtaţi
reziduurile de mască folosind o dischetă din bumbac umezită.
Pasul 5: Goliţi conţinutul plicului Hydra 4® Cremă de protecţie
de zi în palme. Aplicaţi crema pe faţă folosind mişcări delicate
ascendente și către exterior.

Ag

SILVER
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PENTRU TEN HIPERSENSIBIL ȘI CALMAREA
AFECȚIUNILOR PIELII PRECUM ROZACEEA

COLECŢIA

HYDRA 4
RED-OUT

®

™

Tratamentul cosmetic Repêchage Hydra 4 Red-Out™ Facial are în componență mai
multe tipuri de Alge Marine pentru beneficii optime în utilizare:
®

Laminaria Digitata

Această algă maro este bogată în antioxidanţi, hidratează, păstrează apa în ţesut şi are proprietăţi
antibacteriene. Laminaria Digitata conţine florotanini care au proprietăţi antioxidante, elimină radicalii
liberi, au rol antiinflamator, au activitate de chelare și protejează împotriva stresului oxidativ din celule.

Enteromorpha Compressa

Această algă verde are proprietăţi antiinflamatoare şi de calmare, reduce descuamarea pielii şi
îmbunătăţeşte circulaţia.

ea

of C

alm

AS

Ahnfeltia Concinna

Această algă roşie trăieşte în cea mai adâncă parte a oceanului. Ajută la calmarea, hidratarea şi
hrănirea pielii precum și la diminuarea liniilor fine şi a ridurilor.

Ulva Lactuca/Aosa

Această algă verde are proprietăţi antiinflamatorii şi antioxidante şi ajută la calmarea pielii.

Aceste Alge Marine în combinație cu celelalte ingrediente creează cel mai eficient
tratament pentru reducerea hipersensibilității tenului și pentru calmarea afecțiunilor pielii
precum rozaceea.
HYDRA 4® RED-OUT™ CALMING CLEANSER
With Micro Silver for Hypersensitive Skin
Hydra 4® Red-Out™ Demachiant calmant
Cu Micro Silver pentru ten hipersensibil
(brevet în aşteptare)
Normalizează bacteria și ajută la calmarea tenului iritat
de agresorii din mediu sau de rozacee. Această spumă
ușoară conține Extracte din Alge Marine certificate
EcoCert și antioxidanți puternici care împreună ajută la
normalizarea tenului și protejează împotriva agresorilor
zilnici din mediu.
Utilizare: Aplicați pe față utilizând mișcări circulare,
ascendente și către exterior. Îndepărtați cu apă călduță.
Aplicați apoi Hydra 4® Red-Out™ Serum.
Testat dermatologic.
PBRRR56
6fl. oz/180ml

REPÊCHAGE HYDRA 4® RED-OUT™
SERUM
With Micro Silver for Hypersensitive Skin
Repêchage Hydra 4® Red-Out™ Ser
Cu Micro Silver pentru ten
hipersensibil
(brevet în aşteptare)
Acest ser calmeză pielea iritată de agresorii
din mediu sau de rozacee. Extractele din Alge
Marine și antioxidanții puternici conțin vitaminele
necesare tegumentului și protejează împotriva
radicalilor liberi. Utilizare: După demachiere,
aplicați delicat serul pe întreaga față sau pe
zonele de interes. Utilizați de două ori pe zi.
Testat dermatologic.
PBRRR55
1fl. oz/30ml

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Micro Silver

Ag

Studiile clinice arată că acest ingredient ajută la calmarea
pielii inflamate şi iritate cronic prin distrugerea bacteriei care
este folosită ca sursă de hrană de către microbii iritativi. De
asemenea, acest ingredient reduce simptomele dermatitei
atopice cu până la 60%. Micro Silver eliberează ioni de argint
pe o perioadă mai mare de timp decât tradiţionala pudră de
argint, pentru a perpetua proprietăţile sale antimicrobiene,
antiinflamatoare şi antioxidante.

Quercetin
Este un bioflavonoid întâlnit în Mere, Fructe de Pădure,
Pătrunjel, Ceapă, Grapefruit şi Vin. Acesta are atât proprietăţi
antioxidante cât şi antiinflamatorii, neutralizând radicalii liberi.
Este de asemenea un antioxidant folosit pentru prevenţia și
reducerea afecțiunilor cauzate de stresul oxidativ.

Rutin
Este un bioflavonoid întâlnit în concentraţie mare în citrice.
Ajută la regenerarea Vitaminei C după neutralizarea
radicalilor liberi ajutând la restaurarea protecţiei antioxidante.
De asemenea, sprijină refacerea fibrelor de colagen şi
îmbunătățește circulaţia. Acest ingredient ajută la diminuarea
dermatitei atopice şi a dermatitei alergice de contact.

Acid Hialuronic
n

Reţine apa în ţesut. Are o afinitate crescută pentru piele.
Întărește protecția pielii și oferă hidratare intensă.

Extractul de Mirabilis Jalapa

Cunoscut şi ca “Minunea din Peru”, această plantă reduce
disconfortul pielii, estompează roşeaţa tenului sensibil, întăreşte
şi hidratează epiderma. Studiile clinice arată o reducere
semnificativă a roşeţii tenului.

Turmeric Organic

Utilizat tradiţional în medicina indiană, este un component
primar al curcuminoidelor ce au proprietăţi antiinflamatoare,
antioxidante şi antibacteriene.

Apă de Flori de Portocal

Cu o concentraţie de 100% Apă de Portocal, are o bioafinitate
perfectă asupra tenului, calmând foarte bine pielea iritată şi
inflamată.

Extract din Frunze de Salvie

Această plantă conţine Acid Ursolic, un component ce are
proprietăţi antiinflamatorii şi antimicrobiene. Tratează pielea
foto-îmbătrânită prin refacerea structurii de colagen şi creşterea
elasticităţii. Conţine antioxidanţi şi are proprietăţi antifungice,
antimicrobiene, antibacteriene, antiinflamatorii şi astringente.

Extract din Frunze de Rozmarin

TESTAT DE MEDICI.
REZULTATE VIZIBILE.(1)

99% dintre persoane au văzut

diferenţe vizibile la nivelul tenului după
aplicarea unui singur tratament cosmetic
Hydra 4® Red-Out™ Facial cu
Micro Silver
(brevet în aşteptare)

92% dintre persoane au observat

reducerea iritației după folosirea
demachiantului Hydra 4® Red-Out™
Demachiant calmant (2)
(brevet în aşteptare)

89% dintre persoane au observat

un ten mai catifelat după folosirea serului
Hydra 4® Red-Out™ Ser
(brevet în aşteptare)
1. Teste coordonate de estetician şi supervizate de doctor.
2. Evaluarea clienţilor şi reacţia lor după 28 de zile de folosire a produsului
acasă.

Înainte

După

Este calmant dar are și acțiune antiinflamatoare, antioxidantă şi
astringentă.

Balsam din Lămâie

Acest ingredient are efect de calmare a pielii.
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HYDRA 4

®

PENTRU TEN SENSIBIL/REACTIV

CALMEAZĂ,
LINIŞTEŞTE &
PROTEJEAZĂ

Calmează, linişteşte şi
protejează tenul tensionat,
reducând în acelaşi timp
sensibilitatea pielii.
Uleiul de Măsline şi extractul din
Frunze de Măslin conferă protecţie
superioară antioxidantă, în timp ce
Algele Marine hrănitoare întăresc
tenul, acesta devenind mai puţin
sensibil şi mai rezistent la factorii
externi.

„Conferă feţei un aspect
luminos demn de covorul
roşu, fiind tratamentul
cosmetic preferat de
vedete.”
— Revista Women’s World

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.

30

Ahnfeltia
Concinna

Demachiere

Tonifiere

HYDRA 4 CLEANSER
Hydra 4® Demachiant
Formula delicată şi hrănitoare pentru ten sensibil este
infuzată cu Alge Marine bogate, antioxidante şi cu
extracte din Măsline ce hidratează în mod natural şi
îndepărtează machiajul şi impurităţile fără utilizarea
detergenţilor. Această formulă avansată curăţă,
purifică şi calmează în profunzime tenul delicat.

HYDRA 4® TONIC
Hydra 4® Tonic
Spray-ul calmant ce reîmprospătează tenul conţine o
infuzie de Alge Marine bogate în vitamine, minerale
şi antioxidanţi. Conţine extracte din Frunze de Măslin,
care echilibrează şi calmează tenul sensibil. Elimină
delicat celulele moarte, lăsând tenul fin, cu un aspect
mai tânăr şi mai sănătos.
Pulverizaţi după demachiere, de două ori pe zi, sau
cât de des este necesar.
PBRRR48
6 fl oz./177 ml
PBRSU46
16 fl oz./470 ml

®

Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR47
6 oz./170 g
PBRSU45
16 fl oz/470 ml

Hidratare

Mască

HYDRA 4 DAY PROTECTION CREAM
Hydra 4® Cremă de protecţie de zi
Cu o formulă uşoară, crema calmează şi linişteşte
tenul. Extractele din Ulei de Măsline şi din Algele
Laminaria Digitata, Enteromorpha Compressa, Ahnfeltia
Concinna şi Ulva Lactuca protejează tenul împotriva
agresorilor din mediu şi altor probleme provocate de
radicalii liberi. Uleiul de Quinoa calmează şi hrăneşte
pielea, menţinând hidratarea esenţială zilnică.

HYDRA 4® MASK
Hydra 4® Mască
O super formulă antioxidantă infuzată cu Alge Marine
proaspete şi extracte din Frunze de Măslin calmează
şi reface aspectul tineresc al tenului. Reduce daunele
provocate de călătorii, modificări climaterice, de
expunerea la soare şi poluare. Vitaminele şi proteinele
esenţiale revitalizează tenul stresat. Împiedică
deshidratarea şi reglează pigmentarea tenului.

Folosiţi zilnic.
PBRRR49
PBRSU47

Folosiţi de 2-3 ori pe săptămână după demachiere.

®

2 oz./56.7 g
4 oz./113 g

PBRRR50
PBRSU48

Extracte din
Frunze de
Măslin

O MARE DE CALM

Laminaria
Digitata

2 oz./56.7 g
8 oz./226.8 g

Călătorie
HYDRA 4® STARTER/TRAVEL COLLECTION
Hydra 4® Colecția pentru călătorii
Întreaga colecţie în dimensiuni de călătorie, aprobate de TSA, ambalată într-o gentuţă cosmetică.
Include toate cele patru produse Hydra 4®.
PBRSSP3
Travel KIT Hydra 4®

31

SOLUŢIA PENTRU CURĂŢAREA TENULUI ACNEIC

TRATAMENTUL COSMETIC

HYDRA MEDIC
ÎMPOTRIVA ACNEEI

®

TESTAT
DERMATOLOGIC

®

HYDRA MEDIC
TRATAMENTUL COSMETIC
ÎMPOTRIVA ACNEEI CU
MASCĂ DE DEZINCRUSTARE
Curăţă porii în profunzime, purifică şi
controlează pustulele existente în timp ce
împiedică apariţia formării unor noi pustule.
Reduce producţia de sebum, ce provine din
glandele sebacee extrem de active, în timp
ce menţine echilibrul de hidratare a tenului.
Acest tratament purificant şi liniştitor
permite curăţarea în profunzime a tenului,
calmează şi vindecă leziunile, lăsând tenul
proaspăt şi curat. Rezultate dovedite. Oferiţi
clienţilor a doua şansă de a arăta bine!

"Este cel mai modern
tratament, după
părerea mea, ce aplică
dezincrustarea."
— Dr. Joel Gerson, Ph.D.,
Allied Health Science

Micro-Algă

Amestec de
Ceaiuri

Acid Salicilic

Muşeţel

P ro T ocol :
1

2

1
2

4

3

3
5

6

7

8

4
5

PBRHMRX
KIT HYDRA MEDIC
ACNE FACIAL

Pentru 4 tratamente profesionale

Testat dermatologic.

6
7
8

Demachierea:
Aplicaţi demachiantul tip spumă-gel, Hydra Medic®
Face Wash Foaming Gel Cleanser, folosind mişcări
circulare. Îndepărtaţi excesul cu dischete demachiante
şi apă.
Aplicaţi o doză de ser Hydra Medic® Prep Serum pe
toate zonele afectate folosind mișcări de Effleurage şi
abur, pentru a înmuia pielea clientei.
Masajul va dura aproximativ 5 minute. Evitaţi zona
ochilor.
Amestecaţi pudra de dezincrustare, Hydra Medic®
Desincrustation Powder, cu gelul de dezincrustare,
Hydra Medic® Desincrustation Gel, timp de 1 minut.
Aplicaţi masca pe faţă şi pe gât. Protejaţi zona
ochilor cu discurile Eye Rescue Pads. Lăsaţi clienta să
se relaxeze 8-10 minute. Scoateţi masca şi curăţaţi
faţa folosind dischete demachiante şi apă. Începeţi
procesul de extracţie.
Îmbibaţi dischetele demachiante cu produs astringent
Hydra Medic® Astringent şi aplicaţi pe zonele unde aţi
făcut extracţiile.
Aplicaţi masca cu nămol marin, Hydra Medic Sea
Mud Perfecting Mask, în mod uniform pe faţă folosind
spatula.
Lăsaţi-o să acţioneze 7 minute.
Îndepărtaţi masca folosind o “mască de mumie” din
dischete cosmetice umezite în apă. Îndepărtaţi resturile
cu dischete cosmetice umezite cu produs astringent.
Preparaţi masca Hydra Medic® 3 Part Calming Mask
combinând pudra, CaCO3 & ZnO Powder, cu pudra
din lapte bătut, Buttermilk Powder, şi amestecul de
Ceaiuri, Calming Tea Blend. Aplicaţi masca în mod
uniform cu o spatulă şi lăsaţi-o să acţioneze 10 minute.
Îndepărtaţi-o cu dischete cosmetice saturate cu apă
curată.
Aplicaţi cremă hidratantă de matifiere, Hydra Medic®
Mattifying Moisturiser, pe întreaga faţă.
Trataţi faţa cu aparatul de înaltă frecvenţă timp de 3
minute, acordând o atenţie sporită zonelelor afectate.

* Botulinum Toxin A (BoNT-A)

"A doua zi tenul meu
arăta mai hidratat,
mai luminos și acneea
era mai puțin vizibilă."
— Elle.com
		

Înainte

La 2 săptămâni după tratament
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SOLUŢIA PENTRU CURĂŢAREA TENULUI ACNEIC

HYDRA MEDIC

®

Hydra Medic® este răspunsul dvs. la acnee, la orice vârstă.
Formula noastră unică curăţă şi purifică porii, controlând pustulele şi
menţinând în acelaşi timp echilibrul de hidratare al tenului.
Un amestec sinergetic şi antioxidant de Ceaiuri care calmează tenul inflamat,
făcându-l sănătos şi mai fin, în mod vizibil.

testat
dermatologic

Mască
HYDRA MEDIC® SEA MUD PERFECTING MASK
Hydra Medic® Mască cu nămol marin pentru un
ten perfect
Această mască cu nămol marin reduce porii măriţi. Absoarbe
sebumul în exces şi impurităţile, lăsând tenul curat şi
reîmprospătat. Folosiţi de două ori pe săptămână sau oricând
doriţi curăţarea în profunzime a porilor.
Folosiţi de 2-3 ori pe săptămână după demachiere.
PBRRR17
4.5 oz./127.5 g
PBRSU12
8 oz./227 g

Exfoliere
HYDRA MEDIC® BETA HYDROXY SERUM FOR PROBLEM SKIN
Hydra Medic® Ser beta-hidroxil pentru ten cu probleme
Pătrunde în pori şi controlează acneea. Formula cheratolitică, cu Acid Salicilic
(Acid Betahidroxil) protejează tenul împotriva apariţiei pustulelor viitoare.
Amestecul de Ceaiuri şi infuzia de plante calmează pielea.
După demachiere, aplicaţi serul beta-hidroxil pe toată zona afectată.
PBRRR75
2 fl.oz./59ml

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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HYDRA MEDIC® FACE WASH FOAMING GEL CLEANSER
Hydra Medic® Demachiant tip spumă-gel pentru faţă, cu Acid Salicilic
Conţine Acid Salicilic care controlează bacteriile ce provoacă probleme. Formulă fără săpun ce
curăţă, fără a provoca uscarea tenului. Amestecul antioxidant de Ceaiuri calmează tenul inflamat,
lăsându-l moale şi fin.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR72
6 fl.oz./177 ml

Control
HYDRA MEDIC® ASTRINGENT BLEMISH CONTROL
Hydra Medic® Produs astringent ce controlează apariţia pustulelor
Acidul Salicilic controlează producţia de sebum în exces şi desfundă porii.
Amestecul sinergetic de Ceaiuri şi formula sa puternic antioxidantă calmează tenul.
Puneţi produs astringent pe un disc cosmetic şi aplicaţi pe zonele afectate.
PBRRR73
6 fl.oz./177 ml

Hidratare
HYDRA MEDIC® MATTIFYING MOISTURIZER
Hydra Medic® Cremă hidratantă matifiantă
Complexul Porfiridium (Micro-Algă) controlează sebumul în exces şi luciul feţei precum şi uscarea
şi aspectul de ten cojit. Amestecul sinergetic de Ceaiuri calmează tenul iritat. Oxidul de Zinc oferă
protecţie zilnică, făcând tenul mat şi reducând roşeaţa.
Folosiţi zilnic sau cât de des doriţi.
PBRRR74
2 fl.oz./59ml

Îngrijire
HYDRA MEDIC® CLEAR COMPLEXION DRYING LOTION
Hydra Medic® Loţiune pentru uscarea coşurilor
Formula cheratolitică curăţă acneea şi coşurile, vindecând tenul. Extractul de Dud şi Lemn Dulce
diminuează hiperpigmentația. Are o formulă bactericidă şi se foloseşte pe timpul nopţii.
Aplicaţi direct pe pustule şi lăsaţi peste noapte.
PBRRR18
0.25 fl.oz./7.4 ml

Călătorie
HYDRA MEDIC® STARTER COLLECTION
Hydra Medic® Colecţia pentru călătorii
Luaţi cu dvs. trusa Hydra Medic®, aprobată de TSA. Modul ideal de a porni la drum pentru a avea
un ten curat. Include demachiantul, produsul astringent, crema de hidratare şi matifiere, serul betahidroxil, loţiunea de uscare şi masca cu nămol marin Hydra Medic®.
PBRHMT
Travel KIT Hydra Medic®

SOLUŢIA PENTRU CURĂŢAREA TENULUI ACNEIC

Demachiant
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Pentru uniformizarea culorii tenului

BIOLIGHT MIRACLE
™

Cu exfoliant glicolic, GLYCO-SEA™ PEEL
Tratamentul cosmetic profesional Repêchage® BIOLIGHT™ Miracle Facial cu
exfoliant glicolic, Glyco-Sea™ Peel, se bazează pe o abordare multidimensională a
luminozităţii tenului şi uniformizării culorii acestuia. Este dovedit clinic că Hexapeptidele
combinate cu extractele naturale din Margaretă şi Lemn Dulce ajută la întreruperea
melanogenezei (procesul biochimic care cauzează hiperpigmentația) înainte, în timpul
şi după formarea pistruilor. Antioxidanţii puternici, ingredientele botanice şi Algele
unice lucrează împreună pentru a reda tenului strălucirea, radierea. Exfoliantul glicolic,
Glyco-Sea™ Peel, redă luminozitatea tenului pe care o credeai pierdută pentru
totdeauna. Această formulă revoluţionară este o soluţie naturală şi eficientă pentru
obţinerea celor mai bune rezultate fără a afecta structura delicată a tenului.
Recomandat pentru toate tipurile de ten.

PBRBIO1
		

KIT Biolight™ Miracle Facial
pentru 5 tratamente profesionale

Repêchage® Exclusive
BIOLIGHT™ GLYCO-SEA® GLYCOLIC PEEL
Biolight™ Exfoliant glicolic Glyco-Sea® Peel
Este un tratament profund, intensiv al tenului care are ca
scop reînnoirea şi refacerea pielii şi care provoacă o iritare
mai slabă decât exfoliantele glicolice obişnuite. Această
formulă de Acid Glicolic combinat cu complexul nostru unic,
Laminaria Complex, cu proprietăţi calmante şi antioxidante,
dezvăluie un ten mai luminos, mai tânăr.
PBRSU66
KIT BIOLIGHT™ GLYCO-SEA PEEL
		
pentru 36 de aplicări profesionale
Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Rezultate profesionale avansate
Mai mult decât luminozitate...

FACIAL

Active Marine

Pepene Roşu

Pregătire
A. Prindeţi părul clientei cu o bentiţă.
B. Dezinfectaţi mâinile cu şerveţelele umede antimicrobiene, Clean Hands.
C. Dacă este cazul, îndepărtaţi machiajul cu demachiantul Repêchage OptiCleanse şi cu dischete cosmetice. Spuneţi-i clientei să închidă ochii. Îndepărtaţi
machiajul cu mişcări descendente. Ştergeţi bine zona ochilor cu apă şi vată.
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Gotu Kola

P ro T ocol S :
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Margareta Bellis
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Instrucţiuni:
Curăţaţi tenul cu demachiantul Biolight™ Brightening Cleanser (Etapa
1) folosind mişcări circulare. Îndepărtaţi uşor cu dischete umezite cu
apă călduţă. Repetaţi până când îndepărtaţi orice reziduu. Ştergeţi
faţa prin tamponare cu un şerveţel uscat.
Protejaţi pleoapele cu discurile Repêchage® Eye Rescue Pads. Puneţi
exfoliantul glicolic, Biolight™ Glyco-Sea™ Peel (Etapa 2), într-un vas
mic de sticlă şi folosiţi pensula pentru a distribui produsul pe faţă şi pe
gât. Lăsaţi să acţioneze timp de 5-7 minute.
Poate apărea o uşoară arsură, este normal, dar va dispărea.
Puteţi folosi un ventilator mic pentru a răcori pielea.
Îndepărtaţi cu dischete demachiante umezite în apă rece. Curăţaţi
bine.
Pulverizaţi pe întreaga faţă tonic, Biolight™ Brightening Toner, pentru
a reechilibra pH-ul tenului.
Aplicaţi ser, Biolight™ Brightening Skin Correct (Etapa 3), pe faţă şi
gât şi faceţi un masaj. Masaţi timp de 3-5 minute sau până când tot
serul se absoarbe complet în piele.
Aplicaţi crema pentru masaj, Biolight™ Brightening Massage Cream
(Etapa 4), pe faţă şi gât şi masaţi timp de 5 minute.
Puneţi conţinutul plicului Biolight™ Brightening Mask Formula A şi
cel din Biolight™ Brightening Gel Active B (Etapa 5) într-un bol de
cauciuc. Folosind spatula amestecaţi până când se formează o pastă
fină (între 30 secunde şi 1 minut). Aplicaţi în mod uniform pe faţă şi
gât. Lăsaţi clienta să se relaxeze 10-15 minute. Între timp, faceţi un
masaj al mâinilor folosind crema de mâini Repêchage® Sea Spa.
Îndepărţi masca prin rulare de la gât spre baza nasului, apoi de la
tâmple spre nas şi ridicaţi-o astfel încât aceasta să rămână întreagă.
Folosiţi o dischetă umezită pentru a curăţa orice reziduu.
Pulverizaţi tonic, Biolight™ Brightening Toner, în mod uniform pe faţă
şi gât.
Ştergeţi faţa prin tamponare cu un şerveţel uscat.
Aplicaţi uşor cremă de protecţie de zi, Biolight™ Brightening Daytime
Protection Cream (Etapa 6), pe întreaga faţă şi pe gât.
Aplicaţi fond de ten lichid, Repêchage® Perfect Skin SPF 12 Liquid
Foundation, în mod uniform pe faţă pentru a conferi protecţie
suplimentară împotriva soarelui (care este necesară).
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BIOLIGHT

™

Gama de îngrijire şi
corectare a tenului

Produsele Repêchage® BIOLIGHT™ conlucrează
pentru a aborda la nivel multidimensional
corectarea tenului în ceea ce priveşte luminozitatea
şi uniformizarea culorii. Având la bază formula
noastră exclusivă, Laminaria Complex, precum
şi cele mai moderne ingrediente de iluminare a
tenului, această nouă şi revoluţionară linie de
produse ajută tenul să fie mai radios şi mai tânăr.

"[Biolight] este trezirea instantanee a tenului obosit."
						

— Red Magazine

BIOLIGHT™ BRIGHTENING DAYTIME PROTECTION CREAM
With Laminaria Complex
Biolight™ Brightening Cremă de protecţie de zi cu Complexul Laminaria
Conţine peptide despre care este dovedit clinic că reduc rapid aspectul de ten neuniform şi
hiperpigmentația care apar din cauza soarelui, vârstei, acneei şi modificărilor hormonale. Complexul
nostru exclusiv Laminaria conţine două Alge Marine selectate EcoCert combinate cu extracte din
Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn Dulce; acesta accelerează refacerea celulelor, reduce inflamaţia
şi dezvăluie un ten mai luminos. Această cremă hidratează zilnic tenul şi îl protejează de factorii
externi nocivi, datorită protecţiei minerale cu Oxid de Zinc. Astfel, tenul radiază de sănătate şi
vitalitate, zi după zi.
Folosiţi zilnic.
PBRRR96
1 oz./30g

BIOLIGHT™ BRIGHTENING SKIN CORRECT SERUM
With Laminaria Complex
Biolight™ Brightening Ser Skin Correct cu Complexul Laminaria
Acest ser revoluţionar conţine hexapeptida-2, despre care este dovedit clinic că iluminează rapid tenul şi îi uniformizează
culoarea care s-a deteriorat din cauza soarelui, vârstei, acneei şi modificărilor hormonale. Complexul nostru exclusiv
Laminaria conţine două Alge Marine selectate EcoCert combinate cu extracte din Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn
Dulce; acesta accelerează refacerea celulelor, reduce inflamaţia şi dezvăluie un ten mai luminos. Extractul din Pepene Roşu
protejează împotriva deteriorării ADN-ului, care provoacă decolorarea. Tenul devine mai radios, mai luminos.
Aplicaţi zilnic sub crema de protecţie de zi, Biolight Daytime Protection Cream.
PBRRR94
0.5 fl. oz./15 ml
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BIOLIGHT™ FROST BRIGHT™ EYE CONTOUR GEL
FOR DARK, TIRED EYES
Biolight™ Frost Bright™ Gel pentru conturul ochilor
pentru ochi obosiți și cearcăne
Cu o combinație unică de ingrediente cu efecte răcoritoare și de iluminare, Complexul nostru exclusiv
Frostilyte are acțiune îndelungată de lifting, reduce pungile de sub ochi și „trezește” instantaneu
ochii obosiți. Răcorește și reîmprospătează grație extractelor de Cafeină. Conține Matrixyl 3000, o
combinație puternică de două peptide, care reduce semnificativ ridurile şi liniile fine.
PBRRR98 0.5 fl oz./15 ml
PBRSU72 2 fl. oz./59 ml

BIOLIGHT™ BRIGHTENING CLEANSER
WITH LAMINARIA COMPLEX

Biolight™ Brightening Demachiant cu Complexul Laminaria
Creat pentru a îndepărta impurităţile care întunecă tenul şi pentru a preveni uscarea acestuia.
Complexul nostru exclusiv Laminaria conţine două Alge Marine selectate EcoCert combinate cu
extracte din Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn Dulce; acesta accelerează refacerea celulelor,
reduce inflamaţia şi dezvăluie un ten mai luminos. Este dovedit clinic că extractul de Margaretă
acţionează pe căi multiple pentru a inhiba enzimele care provoacă pigmentația. Reduce aspectul
neuniform al culorii pielii şi hiperpigmentația care apar din cauza soarelui, vârstei, acneei şi
modificărilor hormonale. Primul dvs. pas către un ten mai luminos.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR92
6 fl. oz./177 ml

Tonifiere
BIOLIGHT™ BRIGHTENING TONER
With Laminaria Complex
Biolight™ Brightening Tonic cu Complexul Laminaria
Acest tonic fără alcool curăţă tenul, făcându-l vizibil mai luminos şi mai catifelat. Complexul
nostru exclusiv Laminaria conţine două Alge Marine selectate EcoCert care protejează împotriva
elementelor mediului. Extractele de Scoarţă de Salcie, Lemn Dulce şi Gotu Kola exfoliază şi
îndepărtează celulele moarte lăsând tenul fin, mai luminos şi de asemenea reduc roşeaţa şi
inflamaţia. Este dovedit clinic că extractul din Margaretă reduce aspectul neuniform al culorii pielii şi
hiperpigmentaţia care apar din cauza soarelui, vârstei, acneei şi modificărilor hormonale.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR93
6 fl. oz./177 ml
BIOLIGHT™ BRIGHTENING MIRACLE MASK
With Laminaria Complex
Biolight™ Brightening Mască miraculoasă cu Complexul Laminaria
Acest stimulent pentru strălucire reduce pigmentația pielii şi aspectul de culoare neuniformă a
tenului. Complexul nostru exclusiv Laminaria reîntinereşte pielea folosind două Alge Marine
selectate EcoCert care combinate cu extracte din Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn Dulce ajută
tenul să devină mai luminos. Acidul Glicolic şi Acidul Kojic acţionează împreună pentru a reduce
procesul de pigmentație şi a oferi o strălucire de durată. Doar priviţi-vă în oglindă şi veţi vedea
diferenţa.
Folosiţi de 2-3 ori pe săptămână.
PBRRR97
2 oz./59 g
BIOLIGHT™ BRIGHTENING OVERNIGHT CREAM
With Laminaria Complex
Biolight™ Brightening Cremă de noapte cu Complexul Laminaria
Această cremă combină trei peptide, care reduc rapid culoarea neuniformă a tenului şi
hiperpigmentația cauzate de expunerea la soare, vârstă, urme ale acneei şi modificările
hormonale. Complexul nostru exclusiv Laminaria conţine două Alge Marine selectate EcoCert
combinate cu extracte din Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn Dulce; acesta accelerează
refacerea celulelor, reduce inflamaţia şi dezvăluie un ten mai luminos dând în acelaşi timp fermitate
şi tonifiere pielii. Ingredientele principale reduc problemele cauzate de procesul oxidativ care este
principala cauză a îmbătrânirii tenului. Acţionează pe timp de noapte, iar tenul devine mai luminos
şi mai radios.
Folosiţi în fiecare seară.
PBRRR95
1 oz./30g
BIOLIGHT™ BRIGHTENING BODY CORRECTOR WITH LAMINARIA COMPLEX
Biolight™ Brightening Cremă corectoare pentru corp cu Complexul Laminaria
Reduce aspectul de culoare neuniformă a pielii. Complexul exclusiv Laminaria conţine două Alge
Marine selectate EcoCert combinate cu extracte din Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn Dulce,
care accelerează reînnoirea celulelor, pielea devenind mai luminoasă. Se foloseşte pe corp,
decolteu şi mâini pentru a reda aspectul radios al pielii.
Aplicaţi generos pe corp şi mâini. Fiţi foarte atenţi la zonele de interes. Folosiţi de câte ori simţiţi
nevoia.
PBRBC40 4 oz./113 g

MAI MULT DECÂT LUMINOZITATE...

Demachiere
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Rezultate imediate, beneficii pe termen lung

TRATAMENT COSMETIC

VITA CURA

®

ÎN 5 ETAPE
VITA CURA® 5 PHASE FIRMING FACIAL
Vita Cura® Tratament cosmetic în 5 etape
Tenul devine mai tânăr instantaneu. Conceput special pentru a revigora tenul matur, pentru
a-i conferi fermitate şi lifting. Exfolierea enzimatică, Enzymatic Micropeel, dezvăluie
un ten revigorat. Două masaje şi o mască răcoroasă cu spirulină şi Alge Marine cu
pentapeptide despre care este dovedit clinic că sunt biomimetice, dau fermitate tenului
şi îl catifelează. Tenul este tratat apoi cu ser Vita Cura® Opti Lift Serum pentru rezultate
imediate şi vizibile. Avantajele pe termen lung sunt că menţine elasticitatea, îmbunătăţeşte
oxigenarea şi accelerează refacerea celulelor.
VC5 KIT VITA CURA®
pentru 5 tratamente profesionale
PBRVC5

KIT

© Sarkli Repêchage, Ltd. All Rights Reserved.

Înainte

La 3 minute după aplicarea serului
Opti Lift® Serum (Etapa 5)

"Tratament cunoscut la nivel medical. Eficienţă demonstrată
conform mărturisirilor pacienţiilor şi fotografiilor posttratament. Pacienţii mei îl adoră!"
		

							

— Dr. Randall Feingold, M.D.

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Active Marine

1
1

Gingko Biloba

Scoarţă de
Salcie

Trifoi Roșu

P ro T ocol :

Protejaţi pleoapele, aplicând discurile Repêchage® Eye Rescue Pads pe ochi.
Folosind pensula, aplicaţi exfoliantul enzimatic, Enzymatic Micropeel (Etapa
1), pe faţă cu mişcări ascendente şi către exterior. Pentru a menţine tratamentul
umed, pulverizaţi Algo Mist® pe faţă din când în când. Nu aplicaţi abur pentru
că temperatura ridicată dezactivează tratamentul. Lăsaţi să acţioneze 5-7 minute.
Îndepărtaţi peelingul cu dischete cosmetice saturate în apă. Folosiţi un şerveţel
pentru a şterge tenul. Clătiţi pensula după fiecare folosire. Igienizaţi pensula
introducând-o în alcool (70%) şi lăsaţi-o să se usuce.
* Poate apărea o uşoară înroşire, este normal, va dispărea repede. Puteţi folosi un
ventilator mic pentru a răcori faţa.
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Deschideți fiola de ser, Cell Renewal Serum (Etapa 2), şi distribuiţi conţinutul
pe obraji, gât, frunte şi decolteu. Faceţi un masaj de 5 minute folosind metoda
semnată Lydia Sarfati. După ce produsul este absorbit complet în piele, treceţi la
etapa următoare.
Goliţi în palmă conţinutul plicului de cremă cu triplă fermitate, Triple Firming
Treatment Cream (Etapa 3), şi încălziţi-o între palme. Aplicaţi crema pe obraji,
frunte, gât şi decolteu. Faceţi un masaj de 10 minute până când toată crema este
absorbită.
Goliţi conţinutul de mască de fermitate pudră (A) într-un bol de cauciuc.
Adăugaţi conţinutul de amestec de Ceaiuri de fermitate (B) şi amestecaţi cu spatula
până ce se formează o pastă fină (aprox. 30 sec. până la 1 minut). Aplicaţi mai
întâi pe obraji, apoi pe frunte, nas şi zona gâtului. Nu aplicaţi pe buze sau pe
pleoape. Lăsaţi clienta să se relaxeze aproximativ 10-15 minute. Puneţi 2-3 picături
de ser Cell Renewal pe buze. Îndepărţi masca prin rulare de la gât spre baza
nasului, apoi de la tâmple spre nas şi ridicaţi-o astfel încât aceasta să rămână
întreagă. Îndepărtaţi orice resturi de mască cu o dischetă umedă. Pulverizaţi Algo
Mist® pe faţă, gât şi decolteu.
Aplicaţi uşor un strat subţire de ser, Opti Lift Serum (Etapa 5), în jurul ochilor şi pe
alte zone de interes. Lăsaţi-l să se usuce fără să interveniţi. Clienta este acum gata
pentru aplicarea unui machiaj.
VITA CURA® PAPAYA ENZYMATIC MICROPEEL
Vita Cura® Micro-exfoliere enzimatică cu Papaya
Enzima pură de Papaya conferă o exfoliere blândă pe bază de plante. Pe bază
de papaină, enzima proteolitică derivată din latexul fructului verde de Papaya,
acţionează natural pentru a digera proteina de la suprafaţă a pielii dezvăluind
textura şi culoarea unui ten mai tânăr.
Beneficii: Îndepărtează delicat scuamele vechi,
dezvăluind un ten mai luminos, mai tânăr.
Deşi majoritatea enzimelor nu sunt foarte stabile, noua
tehnologie de stabilizare permite rezultate consistente.
Utilizare: Aplicaţi soluţia de exfoliere enzimatică pe
faţă folosind o pensulă mică. Lăsaţi tratamentul pe faţă
5-7 minute. Îndepărtaţi cu o dischetă umezită cu apă.
Folosiţi un şerveţel pentru a usca faţa. Nu folosiţi abur cu
acest produs pentru că enzima va fi dezactivată de căldură.
PBRSU65
		

KIT PAPAYA ENZYMATIC MICROPEEL
pentru 36 de aplicări profesionale
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REZULTATE SENZAȚIONALE

COLECŢIA

ANTI-AGING
VITA CURA

®

Formula conține ingrediente brevetate
anti-îmbătrânire şi Alge Marine exclusive.
Fiecare dintre ingredientele active are
puterea de a stimula tenul făcându-l
să arate mai tânăr în mod natural.
Pentapeptida mesager biomimetică
reduce aspectul liniilor fine şi a ridurilor şi
îmbunătăţeşte fermitatea tenului. Biopeptida
marină creşte elasticitatea.

Îngrijire

Best Seller!
VITA CURA® TRIPLE FIRMING CREAM
Vita Cura® Crema cu Triplă Fermitate
Această cremă hidratantă foloseşte acţiunea de Triplă Fermitate
brevetată de noi pentru a diminua aspectul liniilor fine şi al ridurilor,
îmbunătăţind elasticitatea şi fermitatea tenului.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR83
1 fl oz./30 ml
PBRRR87
1.7 oz./48 g
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Rezultate dovedite clinic

Un studiu clinic de şase luni a arătat îmbunătăţirea superioară
şi diminuarea aspectului aspru precum şi netezirea ridurilor
chiar comparativ cu Vitamina C în concentraţie mai mare.

PENTRU TEN MATUR/DETERIORAT DE SOARE

Laminaria Digitata

Gingko Biloba

Scoarţă de
Salcie

Trifoi Roşu

Îngrijire
VITA CURA® OPTI-LIFT® SERUM
Vita Cura® Ser Opti-Lift®
Acum cu rezultate similare celor oferite de Botox*!
Având la bază o tehnologie brevetată de noi precum şi ştiinţa avansată, serul Repêchage Vita Cura®
Opti-Lift Serum foloseşte un biopolimer tridimensional din proteină pură de Migdale care creează o
structură similară unei reţele ce conferă un lifting instantaneu tenului, reducând liniile fine şi ridurile.
Oferă rezultate imediate şi vizibile. Hexapeptida-8 diminuează aspectul de "laba gâştei" şi alte
semne de îmbătrânire prematură.
Folosiţi zilnic. Aplicaţi serul în jurul ochilor sau pe alte zone de interes.
Aşteptaţi până când este complet absorbit. Nu masaţi.
PBRRR84
0.5 fl.oz./15 ml
VITA CURA® CELL RENEWAL SERUM
Vita Cura® Ser Cell Renewal
Formula noastră exclusivă pe bază de Alge Marine Deep Sea Thermophyllus are
proprietăţi de protecţie enzimatică puternică şi repară ADN-ul. Acidul Hialuronic,
Gingko Biloba, Castanul Sălbatic,Trifoiul Roşu şi antioxidanţii puternici din Ceaiurile
Verde şi Alb repară celulele, îmbunătăţesc circulaţia, reduc uscăciunea şi protejează
pielea de daunele oxidative.
Aplicaţi 10 picături de două ori pe zi pe faţă, gât şi decolteu. Masaţi uşor până
când se absoarbe complet în piele.
PBRRR88
1 fl.oz./30 ml

Demachiere
VITA CURA® TRIPLE ACTION CLEANSING CREAM
Vita Cura® Cremă de demachiere cu Triplă Acţiune
Această cremă bogată de demachiere este bazată pe o formulă
exclusivă ce combină Untul de Shea, Squalane, Gingko Biloba şi
Alge Marine Laminaria Digitata. Îndepărtează delicat atât impurităţile
solubile în apă, cât şi pe cele solubile în ulei, lăsând tenul curat şi fin.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR85
6 fl.oz./177 ml

Tonifiere
VITA CURA® RENEWAL TONER WITH SALICYLIC ACID
Vita Cura® Tonic revitalizant cu Acid Salicilic
Acest produs tonic pentru faţă este bazat pe Acid Salicilic, un acid
betahidroxil care exfoliază delicat tenul, făcându-l să arate mai tânăr.
Îmbogăţit cu Alge Marine Laminaria Digitata şi amestec de Ceaiuri
Verde şi Alb antioxidante, hidratează şi conferă tenului un aspect tânăr,
acesta devenind mai fin.
Folosiţi de două ori pe zi.
PBRRR86
6 fl.oz./177 ml

Călătorie
VITA CURA® STARTER/TRAVEL COLLECTION
Vita Cura® Colecţia pentru călătorii
Trusa cu produsele dvs. favorite anti-îmbătrânire în dimensiuni
convenabile, aprobate de TSA, include: demachiant, tonic, cremă
cu Triplă Fermitate Vita Cura® precum şi ser Cell Renewal Serum.
PBRVCT Travel KIT Vita Cura®
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T-ZONE
BALANCE

PENTRU TEN MIXT
"Produsul meu preferat"
		

— Dr. Phil Show

Exfoliere granulară
HONEY AND ALMOND SCRUB
Cremă exfoliantă cu Miere şi Migdale
Conţine Miere pură, Fulgi de Ovăz şi Migdale proaspăt zdrobite care
purifică şi curăţă tenul în profunzime, în timp ce Sunătoarea calmează şi
netezeşte. Lasă pielea extrem de curată şi fină, cu rezultate vizibile după
prima aplicare.
Pentru rezultate superioare, folosiți de două-trei ori pe săptămână.
PBRRR26 3 oz./85 g
PBRSU16 11.5 oz./326 g

Matifiere

Hidratare

T-ZONE BALANCE SHINE–CONTROL SERUM
T-Zone Balance Ser pentru controlul
producției de sebum
Acest ser ușor pentru purificarea porilor conține un
amestec de ingrediente care controlează producția
de sebum în exces fără a usca tenul. Lasă pielea
împrospătată, curată și non-uleioasă.
După demachiere, aplicați un strat subțire pe întreaga
față sau pe zonele de interes. Folosiți de două ori pe zi
sau oricât de des simțiți nevoia.
PBRRR10 1 fl. oz./29 ml

T-ZONE BALANCE MOISTURE COMPLEX
T-Zone Balance Produs complex de
hidratare
Creat cu Ceaiuri antioxidante Verde şi Alb pentru
a calma şi hidrata pielea. Sunătoarea calmează şi
echilibrează tenul mixt. Formula ușoară hidratează în
profunzime. Non-comedogenică.
Folosiţi ori de câte ori tenul are nevoie de hidratare.
PBRRR13 2 fl. oz./59 ml
PBRSU43 3.7 fl. oz./105 g

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Curăță și
normalizează tenul

Sunătoare

Camellia Sinensis

Miere

Migdale Dulci

HYDRA REFINE
PENTRU TEN MIXT/GRAS

HYDRA REFINE® GENTLE CLEANSING MOUSSE
Hydra Refine® Demachiant spumă
Curăță în profunzime şi elimină excesul de sebum responsabil
de astuparea porilor. Extrasul activ din Lăcrămioare (Farnesol)
acţionează împotriva bacteriilor care cauzează apariţia coşurilor.
Formula sa fără săpun conţine Alge Marine, Lemongrass astringent
şi Castravete calmant.
Aplicați una-două pompițe de produs pe piele umedă. Curățați
folosind mișcări circulare și îndepărtați. Folosiți de două ori pe zi.
PBRRR58 5 fl. oz./150 ml
PBRSU49 17.2 fl. oz./450 ml

HYDRA REFINE® ASTRINGENT
Hydra Refine® Astringent
Elimină sebumul şi micșorează diametrul poriilor. Conţine Extract
de Lăcrămioare (Farnesol) cu acţiune astringentă și antibacteriană,
Lemongrass cu proprietăți antiseptice și Castravete pentru o senzaţie de
prospeţime. Alantoina şi Aloe Vera calmează şi cicatrizează.
Folosiți de două ori pe zi după demachiere.
PBRRR59 6 fl. oz./177ml
PBRSU50 16 fl. oz./473 ml

Demachiere

Tonifiere

T-ZONE BALANCE CLEANSING COMPLEX
T-Zone Balance Produs complex de
demachiere
Creat cu Sunătoare pentru a calma şi echilibra
tenul mixt. Ceaiurile Verde şi Alb conferă protecţie
antioxidantă. Îndepărtează eficient și delicat machiajul
şi impurităţile, lăsând tenul curat. Nu usucă pielea.
Folosiți de două ori pe zi pentru a curăța și normaliza
tenul.
PBRRR11 6 fl. oz./170 ml
PBRSU40 16 fl. oz./470 ml

T-ZONE BALANCE TONING COMPLEX
T-Zone Balance Produs complex de
tonifiere
Creat cu Sunătoare, pentru a calma şi echilibra tenul
mixt. Un amestec special de Ceaiuri Verde şi Alb
împiedică acţiunea dăunătoare a radicalilor liberi.
Reface echilibrul natural al pH-ului pielii.
Folosiți de două ori pe zi după demachiere.
PBRRR12 6 fl. oz./170 ml
PBRSU41 16 fl. oz./470 ml
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TRATAMENTUL FACIAL

CLASIC EUROPEAN

Tratamentul Facial Clasic European reprezintă arma
secretă a fiecărei esteticiene. Acesta îi permite
specialistului să personalizeze tratamentul cosmetic în
funcție de nevoile individuale ale clientului său.
Tratamentul Facial Clasic European presupune folosirea
produselor de Back Bar. Este recomandat pentru:
1.
2.
3.

Tenul uscat și sensibil
Tenul mixt/gras care prezintă comedoane
Tenul cu probleme care prezintă pustule

Puteţi oferi beneficii suplimentare clientei dvs.
completând tratamentul cu masca pe bază de Alge
Marine, Seaweed Treatment Mask!
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LAMINA LIFT MASK
TM

Laminaria Digitata – Alge Marine

Amestecul patentat de Alge Marine certificate EcoCert are
proprietăți de hidratare, hrănire și antioxidare. Extractele
de Alge sunt o sursă naturală de 12 Vitamine (incluzând
Vitaminele B12, C, E, K și Beta Carotenul), 18 aminoacizi și
42 de oligoelemente. Acizii esențiali grași ajută la menținerea
barierei naturale de protecție a tenului în timp ce Acidul Alginic
– o polizaharidă – menține hidratarea în tegument. Stimulează
regenerarea celulară.

Apă de Flori de Portocal

Bogată în oligoelemente și săruri minerale, aceasta este perfect
compatibilă cu nevoile pielii. Stimulează procesele enzimatice
și ajută la estomparea petelor care apar în urma procesului de
îmbătrânire sau în urma acneei.

Masca Lamina cu efect de lifting
conține un amestec organic de Alge Marine
certificate EcoCert, Apă de Flori de Portocal,
Aloe Vera și ingrediente botanice care
împreună calmează pielea stresată, elimină
pungile de sub ochi, reîmprospătează și oferă
tenului un aspect radios. Lamina Lift™ Mask
este un produs inovator care completează
serviciile din saloanele cosmetice și SPAuri. Bogată în antioxidanți, masca calmantă
Lamina Lift™ Mask oferă rezultate vizibile și
poate fi integrată cu ușurință în tratamentele
profesionale pentru îngrijirea pielii. Poate
acompania multiple servicii clinice precum
tratamente faciale post exoliere chimică,
microdermoabraziune, laser, epilare etc.
Această mască calmează, răcorește și
hidratează tenul, lăsând pielea vizibil
împrospătată și mai luminoasă.

Aloe Vera (Aloe Barbadensis)

Cunoscută sub denumirea de Planta Deșertului, aceasta este
utilizată pentru gelul din interiorul frunzelor suculente ale
plantei. Acesta are proprietăți antiinflamatorii, calmante și
vindecătoare.

Extract de Lemn Dulce

Ingredientul activ al plantei care oferă luminozitate tenului
se numește Glabridin. Acesta inhibă hiperpigmentația
prin stoparea activității tirozinei. Are proprietăți puternice
antimicrobiene, antiiritante și antiinflamatorii.

Castan Sălbatic (Aesculus hippocastanum)

Este astringent și antiinflamator. Castanul Sălbtic conține 90%
Escină. Escina conține un mix de saponine care stimulează
circulația sângelui și fortifică capilarele. Elimină lipidele și
telangiectaziile, reduce pungile de sub ochi și micșorează
diametrul porilor.

Extract de Ceai Verde (Camellia Sinensis)
Extract din ceai nefermentat, bogat în catechine precum
Epigallocatechin Galat (EGCG), Gallocatechin (GC),
Epigallocatechin (EGC) și Epicatechin (EC). Protejează
împotriva radicalilor liberi și are beneficii puternice
antiinflamatorii.

Ceai de Rooibos (Aspalathus linearis)

Are proprietăți puternice antioxidante, antiinflamatorii și luptă
împotriva radicalilor liberi. Protejează pielea împotriva stresului
oxidativ (are efecte antiîmbătânire). Crește doar în Munții
Cedarberg, în Africa de Sud. Este un adevărat tonic pentru
sănătate, antioxidant și antiiritant.

PBRSU69

50 Măști faciale

Ulei de Mușețel

Reduce roșeața și calmează pielea. Are proprietăți
antiinflamatorii.
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DEMACHIERE
OPTI-CLEANSE® EXTRA GENTLE
NON-OILY EYE MAKE-UP REMOVER
Opti-Cleanse® Demachiant
pentru ochi extra delicat,
neuleios
Îndepărtează machiajul în mod delicat,
în profunzime şi curăţă complet.
Hipoalergenic şi fără parfum.

PBRRR29 4.4 fl. oz./130 ml

HYDRA 4® CLEANSER
For Sensitive/Reactive Skin
Hydra 4® Demachiant
pentru ten sensibil/reactiv

Formula delicată şi hrănitoare conține Alge
Marine antioxidante şi extracte din Măsline
ce hidratează în profunzime şi îndepărtează
machiajul şi impurităţile fără utilizarea
detergenţilor. Potrivit pentru a îndepărta
machiajul rezistent la apă.

PBRRR47 6 oz./170 g
PBRSU45 16 fl. oz./470 ml

T-ZONE BALANCE CLEANSING COMPLEX
For Combination Skin
T-Zone Balance Produs complex de
demachiere pentru ten mixt

Creat cu Sunătoare pentru a calma şi echilibra
tenul mixt. Ceaiurile Verde şi Alb conferă protecţie
antioxidantă. Îndepărtează eficient și delicat
machiajul şi impurităţile, lăsând tenul curat. Nu
usucă pielea.

PBRRR11 6 fl. oz./170 ml
PBRSU40 16 fl. oz./470 ml

HYDRA REFINE® GENTLE CLEANSING
MOUSSE
For Oily/Combination Skin
Hydra Refine® Demachiant spumă
pentru ten gras/mixt

Curăță în profunzime şi elimină excesul de sebum
responsabil de astuparea porilor. Extrasul activ
din Lăcrămioare (Farnesol) acţionează împotriva
bacteriilor care cauzează apariţia coşurilor. Formula
sa fără săpun conţine Alge Marine, Lemongrass
astringent şi Castravete calmant.

PBRRR58 5 fl. oz./150 ml
PBRSU49 17.2 fl. oz./450 ml

MASAJ
HERBAL MASSAGE CREAM
For Dry Skin
Cremă de masaj pe bază de
plante pentru ten uscat

Oferă baza ideală pentru a efectua un masaj
facial. Conține Mușețel, Trandafir și Levănțică
cu proprietăți de calmare și liniștire.

PBRSU18 8 oz./227 g

AQUA MASSAGE CREAM
For Normal/Oily Skin
Cremă de masaj pe bază de apă
pentru ten normal/gras

Ideală pentru realizarea unui masaj delicat. Lasă
pielea relaxată şi hidratată. Algele hrănitoare,
Muşeţelul calmant şi Aloe Vera vindecătoare se
combină pentru a crea această formulă de masaj
uşoară.

PBRSU54 8 oz./227 g
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TONIFIERE / ASTRINGENT
HYDRA 4® TONIC
For Sensitive/Reactive Skin
Hydra 4® Tonic
pentru ten sensibil/reactiv

Formula bogată în Acid Lactic elimină delicat
celulele moarte lăsând tenul neted şi luminos.
Conţine o infuzie de Alge Marine bogate în
vitamine, minerale şi antioxidanţi și extracte
din Frunze de Măslin care echilibrează şi
calmează tenul sensibil.

PBRRR48 6 fl. oz./177 ml
PBRSU46 16 fl. oz./470 ml

T-ZONE BALANCE TONING COMPLEX
For Combination Skin
T-Zone Balance Produs complex de
tonifiere pentru ten mixt
Creat cu Sunătoare, pentru a calma şi
echilibra tenul mixt. Un amestec special de
Ceaiuri Verde şi Alb împiedică acţiunea
dăunătoare a radicalilor liberi. Reface
echilibrul natural al pH-ului pielii.
PBRRR12 6 fl. oz./170 ml
PBRSU41 16 fl. oz./470 ml

HYDRA REFINE® ASTRINGENT
For Oily/Combination Skin
Hydra Refine® Astringent
pentru ten gras/mixt

Elimină sebumul şi micșorează diametrul
poriilor. Conţine Extract de Lăcrămioare
(Farnesol) cu acţiune astringentă și
antibacteriană, Lemongrass cu proprietăți
antiseptice și Castravete pentru o senzaţie de
prospeţime. Alantoina şi Aloe Vera calmează
şi cicatrizează.

PBRRR59 6 fl. oz./177ml
PBRSU50 16 fl. oz./473 ml

HERBAL ASTRINGENT PORE
PERFECTING SOLUTION
For All Skin Types
Astringent din plante pentru
purificarea porilor
pentru toate tipurile de ten

Este o soluție creată special pentru purificarea
porilor. Micșorează diametrul porilor în timp ce
exfoliază celulele moarte și reduce luciul nedorit
cauzat de excesul de sebum. Normalizează pHul, netezește și calmează pielea iritată. Aplicați
după demachiere sau extracții.

PBRRR15 6 fl. oz./177ml
PBRSU 9 16 fl. oz./473 ml

EXFOLIERE GRANULARĂ
HYDRA REFINE® CLARIFYING MASK
For Normal to Oily/Combination Skin
Hydra Refine® Exfoliator-mască
cu acțiune într-un minut pentru
ten normal spre gras/mixt
Curăță în profunzime, absoarbe sebumul în
exces fără a usca tenul și exfoliază delicat
grație sferelor mici de Tărâțe de Orez și
Acidului Lactic. Conţine Alge Marine care
controlează nivelul de sebum, Lemongrass
astringent, Castravete calmant şi Extracte
de Lăcrămioară (Farnesol) cu proprietăți
antibacteriene și antioxidante.

PBRRR61 2.4 oz./68 g
PBRSU52 8 oz./227 g

HONEY AND ALMOND SCRUB
For Combination Skin
Cremă exfoliantă cu Miere şi
Migdale pentru ten mixt

Conţine Miere pură, Fulgi de Ovăz şi
Migdale proaspăt zdrobite care purifică
şi curăţă tenul în profunzime, în timp ce
Sunătoarea calmează şi netezeşte. Lasă
pielea extrem de curată şi fină, cu rezultate
vizibile după prima aplicare.

PBRRR26 3 oz./85 g
PBRSU16 11.5 oz./326 g

49

BACK BAR

PRODUSE PROFESIONALE PENTRU CABINETUL COSMETIC

EXFOLIERE CHIMICĂ
RAPIDEX® MARINE EXFOLIATOR
WITH PHYTO-MARINE ACTIVES
Rapidex® Exfoliator Marin
cu principii active Fito-Marine
Îndepărtează celulele moarte dezvăluind
un ten mai tânăr, mai curat şi mai
luminos. Activele Fito-Marine şi acizii
naturali din fructe estompează petele
şi decolorările pielii. Are pH-ul 3.5 și
concentrația de 8% de acizi din fructe
ceea ce îl recomandă și pentru cele mai
sensibile dintre tenuri.

ELECTROTERAPIE
REPÊCHAGE® PRO-EXTRACT
DESINCRUSTATION SOLUTION
Repêchage® Pro-Extract Soluție
pentru dezincrustare

Dizolvă sebumul, înmoaie comedoanele și
depozitele solidificate de sebum din jurul porilor,
facilitând extracțiile și diminuând edemele sau
alte leziuni ale ţesuturilor. Hidratează, protejează
şi echilibrează nivelul de sebum. Se utilizează
împreună cu un vapofor, un galvanoderm sau o
mască electrică.

PBRSU64 16 oz. / 454 g

PBRPA1 14 aplicări în doze unice

VITA CURA® PAPAYA ENZYMATIC
MICROPEEL
Vita Cura® Micro-exfoliere
enzimatică cu Papaya
Conferă o exfoliere blândă pe bază de
plante. Pe bază de papaină, enzima
proteolitică derivată din fructul verde
de Papaya, acţionează natural pentru
a digera proteina de la suprafaţa pielii
dezvăluind textura şi culoarea unui ten
mai tânăr.

REPÊCHAGE® PRO-ELECTRO GALVANIC
GEL
Repêchage® Pro-Electro Gel galvanic
Protejează pielea de efectele aspre ale curentului
galvanic sau orice tip de curent electric. Oferă o
bună conductivitate, hidratează şi redă vitalitatea
naturală a pielii, contribuind la refacerea celulară.
Permite penetrarea uleiurilor esenţiale.

PBRSU63 16 oz. / 454 g

PBRSU65 36 de aplicări în doze
unice
BIOLIGHTTM GLYCO-SEA®
GLYCOLIC PEEL
BiolightTM Exfoliant glicolic
Glyco-Sea® Peel

Conține 35% acizi și are pH-ul 3.5. Este
un tratament profund, intensiv al tenului
care are ca scop reînnoirea şi refacerea
pielii. Reduce aspectul de culoare
neuniformă a tenului, hiperpigmentația
cauzată de schimbările hormonale,
cicatricile post-acneice şi afecţiunile
provocate de expunerea la soare.
Complexul unic Laminaria Complex,
cu proprietăţi calmante şi antioxidante,
dezvăluie un ten mai luminos, mai tânăr.

PBRSU66 36 de aplicări în doze
unice
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SER
C-SERUM SEAWEED FILTRATE
C-Serum Filtrat de Alge Marine
Nou la Back Bar!

Este serul cel mai concentrat. Conține extracte
de Alge Marine bogate în vitamine, minerale,
aminoacizi şi oligoelemente. Împiedică
deshidratarea și apariţia liniilor fine şi redă
vitalitatea deplină a tenului, rehidratându-l.
Ideal pentru toate tipurile de ten.

PBRRR39 1 fl. oz./30 ml
PBRSU70 2 fl. oz./60 ml

MASCĂ
LAMINA LIFT™ MASK
Lamina Mască cu efect de
lifting

Conține un amestec organic de Alge
Marine certificate EcoCert, Apă de Flori
de Portocal, Aloe Vera și ingredientele
botanice care împreună calmează pielea
stresată, elimină pungile de sub ochi,
reîmprospătează și oferă tenului un aspect
radios.

PBRSU69 50 Măști faciale

HYDRA 4® MASK
For Sensitive/Reactive Skin
Hydra4® Mască
pentru ten sensibil/reactiv

Formula cu antioxidanţi, ce combină
extractele din Alge Marine
cu cele din Frunze de Măslin, netezeşte şi
calmează tenul, redându-i prospeţimea.
Revitalizează tenul stresat și împiedică
deshidratarea.

PBRRR50 2 oz./56.7 g
PBRSU48 8 oz./226.8 g

HYDRO-MOISTURE MASQUE
For Normal to Dry Skin
Mască de hidratare
pentru ten normal spre uscat

Formula antiîmbătrânire pentru tenul uscat
conţine Alge Marine certificate EcoCert
care calmează, hidratează şi hrănesc
tenul. Palmitatul de retinol (Vitamina
A) stimulează repararea pielii. Acidul
Hialuronic, Untul de Shea şi Vitamina E
transformă masca într-un tratament ideal
pentru calmarea tenului.

PBRSU13 8 oz./227 g

BALANCING HYDRATING MASK
For Oily/Combination Skin
Mască hidratantă și normalizantă
pentru ten gras/mixt

Recomandată după extracții efectuate pe
un ten mixt sau ca a doua mască pentru ten
gras sau acneic. Absoarbe sebumul în exces
și echilibrează nivelul de hidratare a pielii.
Curăță, calmează și vindecă pielea iritată sau
cu leziuni după extracții.

PBRSU14 8 oz./227 g

HYDRA MEDIC® SEA MUD
PERFECTING MASK
For Problem/Acne Skin
Hydra Medic® Mască cu nămol
marin pentru un ten perfect
pentru ten acneic/cu probleme

Această mască cu nămol marin reglează
secreția de sebum și reduce diametrul porilor.
Absoarbe sebumul în exces şi impurităţile,
lăsând tenul curat şi reîmprospătat. Ideală
după extracții moderate sau severe.

PBRRR17 4.5 oz./127.5 g
PBRSU12 8 oz./227 g

SEAWEED TREATMENT MASK
For All Skin Types
Tratamentul mască bogat în
Alge Marine
pentru toate tipurile de ten

Tratamentul cosmetic expres este soluţia
ideală pentru un ten curat şi sănătos. Un
masaj calmant cu C-Serum, urmat de o
mască răcoritoare şi calmantă cu Alge
Marine proaspete. Tenul va fi curăţat,
reîmprospătat, sănătos şi vibrant.

PBRSU3 KIT pentru 6 tratamente
profesionale
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ÎNGRIJIREA OCHILOR
BIOLIGHT™ FROST BRIGHT™ EYE CONTOUR GEL
For Dark, Tired Eyes
Biolight™ Frost Bright™ Gel pentru
conturul ochilor
pentru ochi obosiți și cearcăne
Cu o combinație unică de ingrediente cu efecte
răcoritoare și de iluminare, Complexul nostru exclusiv
Frostilyte are acțiune îndelungată de lifting, reduce
pungile de sub ochi și „trezește” instantaneu ochii
obosiți. Răcorește și reîmprospătează grație extractelor
de Cafeină. Conține Matrixyl 3000, o combinație
puternică de două peptide, care reduce semnificativ
ridurile şi liniile fine.

EYE RESCUE PADS WITH SEAWEED
AND NATURAL TEA
Discuri pentru ochi cu Alge Marine
şi extracte naturale din Ceaiuri
Aceste discuri miraculoase reci combat pungile
de sub ochi, redau hidratarea naturală şi
calmează pielea din jurul ochilor. Ceaiul Verde
şi Negru acţionează ca o barieră puternică
împotriva radicalilor liberi pentru a obţine
beneficii antiîmbătrânire.

PBRRR52 60 Pads
PBRSU62 120 Pads

PBRRR98 0.5 fl oz./15 ml
PBRSU72 2 fl. oz./59 ml

HIDRATAREA TENULUI
HYDRA 4® DAY PROTECTION CREAM
For Sensitive/Reactive Skin
Hydra 4® Cremă de protecţie de zi
pentru ten sensibil/reactiv

Formulă ce combină extractele de Alge Marine cu
cele din Frunze de Măslin pentru a proteja tenul
împotriva radicalilor liberi. Reduce aspectul liniilor
fine menţinând hidratarea esenţială.

Creat cu Ceaiuri antioxidante Verde şi Alb pentru
a calma şi hidrata pielea. Sunătoarea calmează
şi echilibrează tenul mixt. Formula ușoară
hidratează în profunzime. Non-comedogenică.

PBRRR49 2 oz./56.7 g
PBRSU47 4 oz./113 g

PBRRR13 2 fl. oz./59 ml
PBRSU43 3.7 fl. oz./105 g

HYDRO-COMPLEX PFS
For Dry Skin
Cremă Hydro-Complex PFS
pentru ten uscat

REPÊCHAGE® SKIN RELIEF SOOTHING GEL
Repêchage® Gel calmant pe bază de
Ceaiuri

Hrăneşte, remineralizează şi hidratează tenul.
Formula super emolientă este creată pentru a reda
vitalitatea şi tinereţea tenului. Ideală ca formulă
de reîntinerire pentru masajul facial şi ca hidratant
după tratamentul cosmetic.

PBRRR19 1.5 oz./42 g
PBRMO3 8 oz./227 g
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T-ZONE BALANCE MOISTURE COMPLEX
For Combination Skin
T-Zone Balance Produs complex de
hidratare pentru ten mixt

Răcorește și calmează pielea după expunerea la
soare, vânt sau alte elemente de mediu. Este ideal
și după epilare, tratamente cu laser, tratamente
de exfoliere sau după orice alt tratament chimic.
Combinația de Rooibos, Ceai Verde și Alb, Aloe
Vera și Extract de Castravete oferă cea mai bună
protecție antioxidantă și calmează pielea. Acidul
Hialuronic și Alga Thermophilus hidratează pielea
și o ajută să se regenereze.

PBRBC10 6 fl. oz./177ml
PBRSU57 16 fl. oz./470 ml

ÎNGRIJIREA CORPULUI
SEA SPA FOOT CREAM
Sea Spa Cremă pentru picioare
Extractele din frunzele Copacului de Ceai, Alga Laminaria Digitata, Castan Sălbatic,
Lămâie, Rozmarin, Coriandru şi Uleiurile de Peppermint şi Spearmint se combină
pentru a crea împreună o cremă remarcabilă şi eficientă de hrănire a picioarelor.
Răcoreşte, calmează şi relaxează picioarele obosite. Ideală pentru utilizarea în cadrul
tratamentelor pentru picioare sau pentru efectuarea masajului acestora.
PBRBC19 4 oz./113 g
PBRSU39 16 oz./454 g

SEA SPA HAND CREAM WITH ANTI-OXIDANTS
Sea Spa Cremă pentru mâini cu antioxidanţi
Protejează mâinile datorită combinaţiei dintre Untul de Shea, Alga
Laminaria Digitata, Lavandă, Muşeţel şi Eucalipt. Această formulă de lux,
delicată, non-grasă şi antioxidantă calmează şi protejează pielea uscată
a mâinilor împotriva îmbătrânirii premature. Neutralizează radicalii
liberi. Ideală pentru utilizarea în cadrul tratamentelor pentru mâini sau
pentru efectuarea masajului acestora.
PBRBC18 2 oz./57 g
PBRSU38 16 oz./454 g

SEAWEED BODY CREAM
Cremă pentru corp cu Alge Marine
Formula se bazează pe terapiile cele mai renumite utilizate în SPA-urile europene. Această
cremă hrănitoare este bogată în antioxidanți, Vitaminele C și E, Gingko Biloba și Alge
Marine atent selecționate_sursă naturală de Vitamina B și minerale. Învăluie corpul în
hidratare, lăsând pielea foarte catifelată ca urmare a reducerii uscăciunii și a eliminării
scoamelor.
PBRBC 3 8 oz./227 g
PBRSU22 32 oz./908 g

SEA SPA MASSAGE BATH & BODY OIL
Sea Spa Ulei pentru masaj și baie
Amestecul unic de extracte naturale din plante, Soia și citrice împreună cu Uleiul de
Morcov, sursă de Beta-Caroten, și alte uleiurile esențiale îl recomandă drept un ulei ideal
pentru întregul corp. Fără coloranți artificiali sau parfumuri sintetice, poate fi utilizat în timpul sau după baie pentru o experienţă aromaterapeutică de neuitat pentru corp, oferind în
acelaşi timp netezime și catifelare pielii.
PBRBC37l 8 fl oz./236 ml
PBRSU67 32 fl oz./946 ml
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TRATAMENTUL
COSMETIC
FACIAL CLASIC
EUROPEAN
cu aplicarea măștii
cu Alge marine,
SEAWEED MASK

Utilizare recomandată:
Ten mixt /deshidratat
Beneficii:
Curăţă în profunzime
Hidratează şi purifică
Reechilibrează tenul
Reduce comedoanele şi roşeaţa
Reîmprospătează tenul
Frecvenţă:
Lunar sau oricât de des este nevoie
Durata tratamentului:
55 de minute

P ro T ocol
Pregătirea clientei
A. Prindeţi părul clientei cu o bentiţă.
B. Dezinfectaţi mâinile cu şerveţelele umede antimicrobiene,
Clean Hands.
Pasul 1. Demachierea
Aplicați pe o dischetă umedă o cantitate mică de demachiant
pentru ochi, Opti-Cleanse Extra Gentle Non-Oily Eye Make-up
Remover, şi îndepărtaţi machiajul ochilor și buzelor. Curăţaţi faţa
cu demachiantul adecvat Repêchage folosind mișcări circulare.
Îndepărtaţi produsul cu dischete cosmetice umede.
Pasul 2. Tonifierea
Tonifiaţi tenul cu produsul tonic sau astringentul corespunzător
tipului de ten. Ștergeţi apoi faţa cu un șervețel uscat.
Pasul 3. Masajul facial
Aplicaţi o cantitate mică (cca. 1 lingură) de Cremă de masaj
pe bază de apă, Aqua Massage Cream, sau Cremă de masaj
pe bază de plante, Herbal Massage Cream, pe faţă, gât şi
decolteu. Realizați un masaj facial timp de 10 minute sub abur.
Ştergeţi crema în exces cu un șervețel.

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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Pasul 4. Exfolierea
Dacă optați pentru exfolierea granulară, lăsaţi aburul să
meargă. Amestecaţi o lingură de Cremă abrazivă cu Miere şi
Migdale, Honey and Almond Scrub, cu iaurt, lapte bătut sau
Hydra 4 Cleanser într-un mic vas de sticlă; sau folosiți exfoliantul
Hydra Refine® Clarifying Mask. Aplicaţi produsul pe faţă şi gât
cu o pensulă. Masaţi cu mişcări circulare timp de aproximativ
3 minute sub abur. Creaţi o mască de mumie folosind trei
dischete umezite în apă caldă și îndepărtați produsul prin
rularea dischetelor de la o margine către cealaltă. Îndepărtaţi cu
delicateţe orice urmă de mască folosind un șervețel uscat.
Dacă optați pentru exfolierea chimică, alegeţi dintre:
a. VITA CURA® PAPAYA ENZYMATIC MICROPEEL
Vita Cura® Micro-exfoliere enzimatică cu Papaya
Aplicaţi Vita Cura Enzymatic Micropeel în mod uniform pe faţă,
folosind o pensulă. Lăsaţi produsul să acționeze 5-7 minute.
Folosiţi dischete umede pentru a îndepărta produsul. Nu folosiţi
abur la acest tratament, pentru că enzima va fi dezactivată de
căldură. În timpul celor 7 minute, pulverizaţi din când în când
Algo Mist® Hydrating Seaweed Facial Spray pentru a menţine
enzima umedă.
b. RAPIDEX® MARINE EXFOLIATOR WITH PHYTO-MARINE
ACTIVES
Rapidex® Exfoliator Marin cu principii active FitoMarine
Deschideţi o fiolă de plastic la punctul indicator. Aplicaţi uniform
produsul cu ajutorul bețișorului pe faţă, gât şi decolteu, folosind
mișcări ascendente. Lăsaţi tratamentul să acționeze 5-7 minute
apoi îndepărtaţi-l cu dischete umede. Pulverizaţi Algo Mist®
Hydrating Seaweed Facial Spray.
c. BIOLIGHTTM GLYCO-SEA® GLYCOLIC PEE
BiolightTM Exfoliant glicolic Glyco-Sea® Peel
Folosind o pensulă aplicaţi exfoliantul Glyco-Sea Peel cu
mişcări ascendente pe faţă, gât şi decolteu. Lăsaţi tratamentul
să acționeze 2-7 minute apoi îndepărtaţi-l cu dischete umede.
Aplicaţi tonic pentru a neutraliza pielea.
Opțional: Protejați ochii cu discurile Eye Rescue Pads înainte de
a aplica exfoliantul.
Pasul 5. Extracțiile
Dacă sunt necesare extracţiile, puneţi-vă o pereche de mănuşi
de vinil şi înfăşuraţi degetele în șervețel. Începeţi procedura de
extracţie. Acest proces nu trebuie să depăşească 10 minute.
Pentru a facilita extracțiile și a diminua edemele sau alte
leziuni ale ţesuturilor, se recomandă utilizarea soluției pentru
dezincrustare, Repêchage® Pro-Extract Desincrustation Solution,
înainte de extracții.
După extracţii, aplicaţi un produs astringent și utilizați
Electrodermul.
Pasul 6. Serul
Aplicați C-Serum Seaweed Filtrate folosind un masaj timp de 5
minute.

Pasul 7. Masca
Folosind o pensulă, aplicaţi masca corespunzătoare Repêchage
pe faţă şi zona gâtului. Lăsaţi să acționeze 7 minute. Cu ajutorul
a trei dischete umede din bumbac, creați o “mască de mumie”
pentru a îndepărta produsul cu ușurință.
Opțional: Protejați ochii cu discurile Eye Rescue Pads în timp ce
acționează masca.
Dacă utilizați masca Lamina Lift Mask, aplicați înainte o cantitate
mică de Repêchage Pro-Electro Galvanic Gel pe față, gât și
decolteu. Pentru a hidrata în profunzime, a conferi luminozitate
pielii și beneficii antiîmbătrânire, aplicați Lamina Lift Mask peste
gelul galvanic și folosiți curentul Galvanic timp de 5-7 minute.
Pasul 8. Crema de protecție
La finalul Tratamentului Facial Clasic European aplicați în jurul
ochilor gelul Biolight™ Frost Bright™ Eye Contour Gel iar pentru
faţă, gât şi decolteu utilizați o cantitate mică de produs hidratant
corespunzător tipului de ten.
Opțional: Încheiați cu un machiaj ușor folosind produsele pe
bază de Alge Marine din colecția Repêchage® Mineral-Rich
Seaweed Based Makeup. Fondul de ten Perfect Skin Liquid
Foundation SPF 12 va oferi protecţie optimă împotriva radicalilor
liberi.
Pașii 9-12 se referă la aplicarea măştii cu Alge
Marine Seaweed Mask, sunt opţionali și oferă extrahidratare şi normalizează tenul:
Pasul 9. Hrănirea pielii cu ser și cremă hidratantă
Aplicaţi conținutul fiolei C-Serum Seaweed Filtrate şi masaţi-l
aproximativ 3 minute. Aplicaţi cremă Hydro-Complex PFS şi
continuaţi masajul timp de 7 minute.
Pasul 10. Masca de Alge Marine, Seaweed Mask
Amestecaţi pudra de Alge (3A) cu gelul (3B) într-un bol de
cauciuc. Aplicaţi masca pe faţă şi gât. Acoperiți zona ochilor cu
discuri Repêchage Eye Rescue Pads şi lăsaţi masca să acționeze
10 minute. Între timp, realizați un masaj al mâinilor folosind
crema de mâini Sea Spa Hand Cream.
Îndepărtaţi masca, lărgind marginile cu degetele şi rulând-o
delicat ascendent. Îndepărtaţi reziduurile rămase cu o dischetă
umedă. Pulverizaţi Algo Mist® Hydrating Seaweed Facial Spray.
Pasul 11. Crema de protecție
Aplicați în jurul ochilor gelul Biolight™ Frost Bright™ Eye Contour
Gel iar pentru faţă, gât şi decolteu utilizați o cantitate mică de
produs hidratant corespunzător tipului de ten.
Pasul 12. Machiajul
Încheiați cu un machiaj ușor folosind produsele pe bază de Alge
Marine din colecția Repêchage® Mineral-Rich Seaweed Based
Makeup. Fondul de ten Perfect Skin Liquid Foundation SPF 12 va
oferi protecţie optimă împotriva radicalilor liberi.
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MACHIAJ PE BAZĂ
DE Alge MARINE,

BOGAT ÎN MINERALE ŞI VITAMINE

PERFECT SKIN LIQUID FOUNDATION

Fond de ten lichid pentru ten perfect
Protecţie imbatabilă şi beneficii antiîmbătrânire.
Este o formulă unică, bogată în vitaminele A, E şi
C, antioxidanţi şi Alge Marine care hidratează.
Are SPF 12 care protejează împotriva razelor
UVA şi UVB. În plus, conţine pigmenţi ce reflectă
lumina pentru a diminua aspectul imperfecţiunilor
tenului. Acest fond de ten conferă tenului un
aspect fin şi mătăsos.
1 fl. oz./30 ml
PBRS01

PBRs1

PBRs2

TON RECE
NEUTRU

TON CALD

TON CALD

PBRs3

PBRs4

TON RECE

TON
NEUTRU
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NATURAL FINISH
PRESSED POWDER

Pudră compactă bogată în
minerale
Oferă finisare fără luciu nedorit,
acoperă coşurile şi alte imprefecţiuni
şi uniformizează aspectul tenului.
Factorul de protecţie solară conţinut
în mod natural de Alge Marine
protejează pielea. Bicarbonatul de
sodiu ajută la menţinerea igienei
produsului şi aplicatorului şi previne
apariţia comedoanelor. Formulă
uşoară, fină, non-comedogenică.
0.31 oz./8.83 g
PBRApp1 PBRapp2 PBRapp3
Light

Beige

Medium

PERFECTING CONCEALER
THE PERFECT, CREAMY RICH
CAMOUFLAGE
Corector anticearcăn

Un camuflaj perfect, cremos pentru
ochi, ce ascunde cearcănele, liniile
fine şi petele hiperpigmentare.
Algele Enteromorpha Compressa
protejează şi hidratează iar
Uleiul de Castravete răcoreşte și
calmează eliminând pungile de
sub ochi.
0.07 oz./2.0 g
PBRac2

PBRac4

Light

Dark

"Cel mai bun pentru pungile
de sub ochi!"
— Revista Glamour

P E N T R U TOAT E T IPUR IL E DE TEN

Laminaria Digitata

CONDITIONING LIP GLOSS

Luciu de buze hrănitor
Disponibil în patru nuanțe. Conține extracte de Alge Marine antioxidante și Unt de Shea care hrănește și hidratează buzele. Uleiul de
Mafura, bogat în acizi grași esențiali, îmbunătățește elasticitatea
buzelor. Lasă buzele mătăsoase, netede și protejate pe toată durata
aplicării.
0.23 fl. oz./6.5 g
PBRAG21

PBRAG9

PBRAG20

PBRAG15

Aura

Rockstar

Mantra

Pink
Champagne

OPTI-CLEANSE™
EXTRA GENTLE NON-OILY
EYE MAKEUP REMOVER

Opti-Cleanse® Demachiant
pentru ochi extra delicat,
neuleios
Îndepărtează machiajul în mod delicat, în profunzime şi curăţă complet.
Hipoalergenic şi fără parfum.
PBRRR29 4.4 fl oz./130 ml

Ideal pentru persoanele care
poartă lentile de contact şi
pentru ochii sensibili!

TRANSLUCENT MINERAL-RICH
LOOSE POWDER

Pudră translucidă bogată în
minerale
Este o pudră translucidă, mătăsoasă
care asigură un aspect final perfect.
Algele naturale filtrează soarele şi
protejează pielea.
Ascophyllum Nodosum

0.60 oz./17g
PBRAT1
Translucent

Codium Corallina

PRODUSE DE UNICĂ FOLOSINŢĂ PENTRU MACHIAJ:
REPÊCHAGE® DISPOSABLE FOAM WEDGE
Repêchage® Bureței pentru
aplicarea fondului de ten
PBRDIS 7 Set 24 buc.

PROFESSIONAL SPONGES FOR REMOVAL OF MASKS
Bureţei abrazivi pentru îndepărtarea măştilor
PBRMI 6 Set 12 buc.
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PRODUSE EXFOLIANTE
PENTRU CORP

SEA SPA GLOW
Sea Spa Exfoliant pentru corp și picioare
Exfolierea, sau îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața
tegumentului, are ca rezultat o piele netedă, catifelată, de
o culoare uniformă. Pielea arată și se simte mai tânără,
energizată și împrospătată. Experimentați toate aceste beneficii
cu un tratament complet pentru exfolierea corpului. Această
formulă naturală îndepărtează celulele moarte, hidratează,
îmbunătățește aspectul pielii și oferă o stare de bine.
PBRRR46
PBRSU44

9.5 oz./269 g
40 oz./1134 g

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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CROIEȘTE-ȚI DRUMUL SPRE O PIELE NETEDĂ!

Laminaria Digitata

Mentă

Miere

Rodie

POMEGRANATE CRAN-APPLE ALL OVER BODY SCRUB
Exfoliant pentru corp cu Rodie, Merișor și Măr
Conţine ingrediente cu proprietăţi antioxidante precum Extracte de Rodie, Merişor
şi Măr dar şi Zahăr pur din Trestie care asigură o exfoliere naturală şi blândă care
lasă pielea netedă şi radiantă. Îndepărtați pielea aspră și uscată acordând o atenție
specială coatelor, genunchilor și picioarelor. Bucurați-vă de o piele catifelată cu aspect
strălucitor.
PBRG SU59 1Gallon/3.7 L

HONEY BODY POLISH
Exfoliant pentru corp cu Miere, Migdale și Ovăz
Mierea pură, Făina de Migdale obținută din migdale proaspete
zdrobite și Fulgii de Ovăz sunt combinate pentru a crea un
ritual străvechi de frumusețe; exfoliantul Honey Body Polish
purifică în timp ce îndepărtează celulele moarte, lăsând pielea
fină, hidratată și împrospătată. Mierea, cel mai dulce umectant
din lume, hidratează pielea în profunzime pentru a preveni
apariția ridurilor și uscarea acesteia ca urmare a expunerii la
soare sau la alți factori de mediu care favorizează îmbătrâirea
tegumentului. Amestecat cu lapte bătut sau iaurt, Honey Body
Polish exfoliază pielea pe două căi: prin Acidul Lactic din iaurt
și cu ajutorul particulelor de Migdale. Rezultatele sunt vizibile
după doar un tratament: o piele radiantă din cap până-n
picioare.
PBRG SU22A 1Gallon/3.7 L
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VITA CURA

®

BODY

ÎNGRIJIRE, TONIFIERE, FERMITATE
Tratament anti-celulită
VITA CURA® BODY CONTOURING CREAM

Vita Cura® Cremă pentru conturul corpului
Folosește un sistem în trei pași, patentat Repêchage,
pentru a îmbunătăți aspectul pielii corpului și pentru a
reduce aspectul inestetic de „coajă de portocală” cu
până la 33% în 56 de zile. Îmbunătățește textura pielii,
oferă hidratare și fermitate. După duș sau baie, masați
pielea cu Vita Cura® Body Contouring Cream acordând
o atenție sporită zonelor de interes.
Utilizați de două ori pe zi.
PBRBC31 8 fl. oz./236 ml
PBRSU33 34 fl oz. /1000 ml

Laminaria Digitata

Gingko Biloba

Scoarță de Salcie

Margareta Bellis

Tratament pentru luminozitate
BIOLIGHT™ BRIGHTENING BODY CORRECTOR
WITH LAMINARIA COMPLEX
Biolight™ Brightening Cremă corectoare
pentru corp
cu Complexul Laminaria
Reduce aspectul de culoare neuniformă a pielii.
Complexul exclusiv Laminaria conţine două Alge
selectate EcoCert combinate cu extracte din
Scoarţă de Salcie, Gotu Kola şi Lemn Dulce, care
accelerează reînnoirea celulelor, pielea devenind
mai luminoasă. Se foloseşte pe corp, decolteu şi
mâini pentru a reda aspectul radios al pielii.
Aplicaţi generos pe corp şi mâini. Fiţi foarte atenţi
la zonele de interes. Folosiţi de câte ori simţiţi
nevoia.
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PBRBC40 4 oz./113 g

UL EIU R I D E M A S AJ PE N TRU A RO MATE RAP IE
SEA SPA MASSAGE BATH & BODY OIL

Sea Spa Ulei pentru masaj și baie
Amestecul unic de extracte naturale din plante, Soia și citrice
împreună cu Uleiul de Morcov, sursă de Beta-Caroten, și alte
uleiurile esențiale îl recomandă drept un ulei ideal pentru
întregul corp. Fără coloranți artificiali sau parfumuri sintetice,
poate fi utilizat în timpul sau după baie pentru o experienţă
aromaterapeutică de neuitat pentru corp, oferind în acelaşi timp
netezime și catifelare pielii.
PBRBC37
PBRSU67

8 fl oz./236 ml
32 fl oz./946 ml

PURIFYING & CALMING ESSENTIAL OILS

Uleiuri esenţiale pentru purificare şi calmare
Acest amestec de uleiuri esenţiale naturale de Lavandă, Ylang Ylang şi Mandarină calmează, purifică şi vindecă
tegumentul. Se recomandă adăugarea produsului în Crema de masaj pe bază de plante, Herbal Massage Cream,
sau în masca gipsată Etapa 4 din Four Layer Facial® pentru aromaterapie. Poate fi adăugat și în Crema de corp
cu Alge, Seaweed Body Cream, pentru un masaj aromoterapeutic, pentru a calma durerile de muşchi şi a elimina
tensiunile din corp.
PBREO 1

0.5 fl oz./15 ml

ESSENTIAL OIL OF PEPPERMINT

Ulei esenţial cu Mentă
Poate fi folosit în cadrul tratamentelor corporale profesionale pentru beneficiile sale de stimulare şi reîntinerire.
De asemenea, este recomandat ca ulei de baie pentru acasă.
PBREO 1C

0.5 fl oz./15 ml

REPÊCHAGE® SKIN RELIEF SOOTHING GEL

Repêchage® Gel calmant pe bază de Ceaiuri
Răcorește și calmează pielea după expunerea la soare, vânt sau alte elemente de
mediu. Este ideal și după epilare, tratamente cu laser, tratamente de exfoliere sau după
orice alt tratament chimic. Combinația de Rooibos, Ceai Verde și Alb, Aloe Vera și
Extract de Castravete oferă cea mai bună protecție antioxidantă și calmează pielea.
Acidul Hialuronic și Alga Thermophilus hidratează pielea și favorizează regenerarea
celulară.
PBRBC10

6 fl. oz./177ml

PBRSU57

16 fl. oz./470 ml
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T ratamentul esenţial al corpului
P entru toate tipurile de piele

SEA SPA
LIFESTYLE

Mâini şi picioare
SEA SPA HAND CREAM WITH ANTI-OXIDANTS

Sea Spa Cremă pentru mâini cu antioxidanţi
Protejează mâinile datorită combinaţiei dintre Untul de Shea, Alga Laminaria Digitata,
Lavandă, Muşeţel şi Eucalipt. Această formulă de lux, delicată, non-grasă şi antioxidantă calmează şi protejează pielea uscată a mâinilor împotriva îmbătrânirii
premature. Neutralizează radicalii liberi. Ideală pentru utilizarea în cadrul tratamentelor
pentru mâini sau pentru efectuarea masajului acestora.
PBRBC18 2 oz./57 g
PBRSU38 16 oz./454 g

SEA SPA FOOT CREAM

Sea Spa Cremă pentru picioare
Extractele din frunzele Copacului de Ceai, Alga Laminaria Digitata, Castanul Sălbatic,
Lămâia, Rozmarinul, Coriandrul şi Uleiurile de Peppermint şi Spearmint se combină
pentru a crea împreună o cremă remarcabilă şi eficientă de hrănire a picioarelor.
Răcoreşte, calmează şi relaxează picioarele obosite. Un produs SPA pentru picioarele
dvs., de folosit acasă. Ideală pentru utilizarea în cadrul tratamentelor pentru picioare
sau pentru efectuarea masajului acestora.
PBRBC19 4 oz./113 g
PBRSU39 16 oz./454 g

Corp
SEAWEED BODY CREAM

Cremă pentru corp cu Alge Marine
Formula se bazează pe terapiile cele mai renumite utilizate în
SPA-urile europene. Această cremă hrănitoare este bogată în
antioxidanți, Vitaminele C și E, Gingko Biloba și Alge Marine
atent selecționate_sursă naturală de Vitamina B și minerale.
Învăluie corpul în hidratare, lăsând pielea foarte catifelată ca
urmare a reducerii uscăciunii și a eliminării scoamelor.
PBRBC 3 8 oz./227 g
PBRSU22 32 oz./908 g
Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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TALASOTERAPIA
"În trecut, romanii şi regii francezi
se bucurau de ea.
În prezent, companiile cosmetice
moderne se bucură de beneficiile
Algelor Marine pentru a crea noi
game de produse."
				

— Revista Tatler

SEAWEED BODY CONTOURING MASK

Mască de modelare pentru corp cu Alge Marine
Formula noastră exclusivă conţine un amestec de patru Alge certificate
EcoCert: Laminaria Digitata, Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus şi
Lithothamnium Calcareum care beneficiază slăbirea, fermitatea şi reduce
aspectul celulitei. Aplicaţi masca puţin încălzită pentru a elimina toxinele
sau aplicaţi masca rece pentru a reduce edemele. Cele mai bune tradiţii
europene de talasoterapie disponibile în centrul dvs. SPA.
PBRSU21

34 fl oz. /1000 ml

Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm de asemenea:
SPACE AGE MYLAR SHEETS
Folie de aluminiu de unică folosință
PBRSU32
6 buc.
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VITA CURA TRIPLE ACTION
®

COLECȚIA PENTRU CORP CU TRIPLĂ ACȚIUNE
Cu Fitoactivi

Remodelează-ți forma corpului
Colecția cu Triplă Acțiune, Repêchage® Vita Cura®, este un răsfăț regal pentru corp.
Indiferent de starea pielii, de vârstă sau de problema care se dorește a fi tratată, noile produse oferă
o transformare totală pielii în ceea ce privește uniformitatea culorii, textura și tușeul.
Formulele bogate în Fitoactivi și Alge Marine certificate EcoCert garantează rezultate remarcabile
precum netezire, fermitate, hidratare în profunzime, protecție și senzație de catifelare la atingere.
Esențele de Vanilie și Rooibos fac din utilizarea acestor produse o adevărată desfătare pentru simțuri.

Începe transformarea...

Tratament anti-celulită
VITA CURA® Triple Action Body Contour Cream
Vita Cura® Cremă pentru conturul corpului cu Triplă Acțiune
®
®
Repêchage Vita Cura Triple Action Body Contour Cream cu Fitoactivi folosește
un sistem în trei pași, patentat Repêchage, pentru a îmbunătăți aspectul pielii corpului,
tonul și textura. Două Alge certificate EcoCert împreună cu extractele din plante de origine
chineză, Cafeină și Coenzima A reduc celulita cu până la 33% în 56 zile*. Pielea devine
mai elastică și mai fermă. Este infuzată cu uleiuri esențiale de Grapefruit, Busuioc și Mentă
pentru un răsfăț deplin al simțurilor. Mândrește-te cu o piele netedă și sexy!
PBRBC31
8 fl oz/ 236 ml

VITA CURA® Triple Action Foaming Seaweed Bath
Vita Cura® Spumant pentru baie cu Alge Marine cu Triplă Acțiune
Ca să te răsfeți, n-ai neapărată nevoie de un SPA. Grație noului spumant cu Alge Marine,
Repêchage® Vita Cura® Triple Action Foaming Seaweed Bath, poți transforma
o simplă baie într-un ritual de relaxare și purificare. Având la bază filozofia Talasoterapiei,
sau terapia apei de mare, Algele noastre sunt culese din apele de pe coasta Bretaniei
din Franța pentru ca toate beneficiile nutritive din mare să ajungă la tine în cadă. Extractul
puternic concentrat de Alge Laminaria Digitata și Ascophyllum Nodosum conține 12
vitamine, 18 aminoacizi și 42 de minerale și oligoelemente care lasă pielea catifelată,
curată și reîmprospătată, oferind în același timp și o stare de relaxare profundă. Așadar,
lasă-te cufundată în Frumusețea din mare de la Repêchage!
PBRBC26
25.36 fl oz. / 750 ml

*Rezultate clinice disponibile.
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Tratament anti-aging pentru corp

VITA CURA® Triple Action Nutrí Oil
Vita Cura® Ulei nutritiv pentru corp cu Triplă Acțiune
Repêchage® Vita Cura® Triple Action Nutrí Oil cu
Fitoactivi învăluie pielea în lux. Acest amestec luxuriant
de uleiuri exotice redă vitalitate pielii, reface bariera de
hidratare naturală și hrănește în profunzime. Beta Carotenul
și Vitaminele A și E asigură protecție antioxidantă. Acizii
Linolenic și Linoleic conlucrează pentru a diminua aspectul
liniilor fine și al ridurilor. Oferă o senzație mătăsoasă la
atingere, nu este un produs gras și se absoarbe rapid
în piele. Este o adevărată desfătare pentru simțuri grație
esențelor naturale de Vanilie și Rooibos.
PBRBC30
8 fl oz. / 236 ml

VITA CURA® Triple Action Body Soufflé
Vita Cura® Soufflé pentru corp cu Triplă Acțiune
Repêchage® Vita Cura® Triple Action Body
Soufflé este o loțiune anti-aging absorbită imediat de
piele, un sufleu preparat cu dragoste din cele mai cele
mai bune ingrediente naturale pe care le oferă pământul
și apele mării. Formula lejeră și luxuriantă a loțiunii pentru
corp uniformizează culoarea și îmbunătățește elasticitatea
pielii. Uleiul natural de Morcov conferă protecţie
superioară antioxidantă și rezistență la factorii externi.
Uleiul hidratant de Mafura conferă pielii corpului un aspect
tânăr. Răsfățați-vă simțurile cu esențele naturale de Mușețel,
Rooibos și Vanilie!
PBRBC28
8 fl oz. / 236 ml
VITA CURA® Triple Action Nutrí Créme
Vita Cura® Cremă nutritivă pentru corp cu Triplă Acțiune
Repêchage® Vita Cura® Triple Action Nutrí Créme
cu Fitoactivi hrănește în profunzime și luptă împotriva
îmbătrânirii pielii. Extractul concentrat de Alge Marine
certificate EcoCert conține 12 vitamine, 18 aminoacizi și
42 de minerale și oligoelemente care îmbunătățesc textura
pielii și diminuează vizibil aspectul liniilor fine şi al ridurilor.
Uleiurile naturale de fructe provenite din Karité, Mafura și
Nucă de Cocos îmbunătățesc elasticitatea și fermitatea pielii
și favorizează menținerea hidratării. Esențele de Rooibos
și Vanilie stimulează simțurile pentru ca tu să te bucuri pe
deplin de o experiență de neuitat. Dezvăluie o piele sexy și
mătăsoasă din cap până în picioare!
PBRBC29
6 fl oz. / 177 ml
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CONCEPTUL FACIAL BAR
Nou în România!

CREŞTEREA VÂNZĂRILOR
STIMULAREA BUSINESS-ULUI
DE COSMETICĂ
Toate instrumentele necesare
pentru a crea un centru SPA
oriunde, oricând...
Pentru a lansa conceptul de Facial Bar,
Repêchage a stabilit o structură de deschidere
recomandată, pentru a vă furniza tot ce este
necesar pentru ca acest concept să prindă
viaţă în afacerea dvs..
Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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"Barul Facial măreşte vizibilitatea serviciilor
dvs. cosmetice profesionale şi vă ajută să
promovaţi şi să vindeţi produsele."
— Lydia Sarfati, Repêchage®, Preşedinte şi Fondator

Comanda de deschidere recomandată:
SU62

EYE RESCUE PADS

120 buc.

SU45

HYDRA 4 CLEANSER

6 fl oz./470 ml

SU46

HYDRA 4® TONIC

6 fl oz./470 ml

SU47

HYDRA 4 DAY PROTECTION CREAM

4 oz./113g

RR29

OPTI-CLEANSE EYE MAKEUP REMOVER

4.4 fl oz./130 ml

SU12

HYDRA MEDIC SEA MUD PERFECTING MASK 8 oz./227 g

SU13

HYDRO-MOISTURE MASQUE

8 oz./227 g

SU3

SEAWEED MASK

6 tratamente

SU5

OPTI-FIRM EYE CONTOUR TREATMENT

12 tratamente

RR3

ALGO MIST HYDRATING SEAWEED FACIAL SPRAY 6fl oz./177 ml

SU38

SEA SPA HAND CREAM

16 oz/454 g

S0026

PELERINĂ FACIAL BAR

mărime unică

SU4

BOL DE CAUCIUC

®

®

®

®

®

®

Consultantul Comercial Repêchage vă poate oferi meniuri de
tratament precum şi sprijin în implementarea acestui concept nou
în România.

Fiţi alături de Repêchage!
"Lucrând cu astfel de produse foarte respectate şi de succes
care au pus bazele standardelor din domeniul industriei
cosmetice, am simţit că toţi clienţii mei pot avea parte de o
experienţă unică, tip SPA."

— Lois Christie, Preşedinte al Intercoiffure North America
Proprietar al Salonului şi Centrului SPA Christie & Co

Repêchage

®

se pronunţă
[re-pe-şaj] substantiv,
care se traduce prin
salvare; a doua
şansă

Tratamentele cosmetice profesionale Repêchage® oferă a doua şansă pentru un
ten frumos şi o afacere de succes.
Repêchage®. “Punem laolaltă sănătatea şi beneficiile remarcabile ale Algelor şi
cele mai fine ingrediente naturale pe care le oferă pământul.”
Repêchage®. Un nume sinonim cu îngrijirea ştiinţifică a pielii şi dedicarea în
industria cosmetică profesională.

Gama de produse Biolight™

Michelle Lamb de la Lemongrass Day SPA
împreună cu Lydia Sarfati la Power Lunch

Tratamentele şi produsele
inovatoare Repêchage®

Angajamentul Repêchage® faţă
de succesul afacerii dvs.

Inovaţia este cheia succesului nostru. Repêchage®
a fost prima companie care a adus pe piaţa
americană tratamentele de îngrijire a pielii pe
bază de Alge Marine. De asemenea, suntem
primii care am oferit ambalaje în doze unice, care
permit o eficienţă mărită a utilizării produselor şi
rezultate vizibile ale tratamentelor, atât pentru
începători cât şi pentru experţi.
De la introducerea tratamentului Four Layer
Facial® de către Repêchage®, tratament care a
fost aplaudat atât de presă cât şi de public, şi
până la premierea tratamentului Peppermint Sea
Twist®, nu este de mirare că Repêchage® este
preferat de către esteticieni, saloane, centre SPA
şi de sănătate, dar şi de dermatologii şi chirurgii
plastici din întreaga lume.

Repêchage® deţine filosofia “ARATĂ, SPUNE
ȘI VEI VINDE” Ce mod mai bun de a prezenta
clienţilor dvs. beneficiile miraculoase ale
produselor Repêchage® decât prin expunerea lor
în centrul dvs. de SPA sau în salonul dvs.?
Repêchage® are unul dintre cele mai puternice
sisteme de suport pentru saloane disponibile în
industria cosmetică. Marketing prin puncte de
vânzare, program de cadouri la cumpărături,
postere, broşuri, carduri, cataloage de produse
şi relaţii permanente cu publicul care îndrumă
clienţii către centrul dvs., făcând din Repêchage
cea mai bună alegere pentru salonul/SPA-ul dvs.

Pionier în tratamentele şi produsele cosmetice pe bază de Alge Marine. Din 1980. Made in the USA.
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TRAINING
by Professional Brands

Repêchage ® se angajează să ofere cursuri. Toţi
profesioniştii în îngrijirea pielii sunt invitaţi la
programe extinse de pregătire organizate pe tot
parcursul anului, precum şi la alte evenimente
speciale educaţionale.
Compania prezintă şi oferă cursuri la diverse
târguri de cosmetică din toată lumea. Cursurile
sunt oferite de experţii în îngrijirea pielii de la
Repêchage ® , care au experienţă, sunt calificaţi şi
pregătiţi prin metoda semnată Lydia Sarfati.

WE BELIEVE IN
EDUCATION

Training Center este locul în care
spaţiile moderne se întâlnesc cu vasta
experienţă în domeniu a specialiştilor
Professional Brands M&D pentru a oferi
o nouă abordare conceptului de educaţie.

CENTER

Cum te poți înscrie la seminariile oferite la The Skin Training
Center?
Contactează Consultantul Comercial din zona ta și împreună
cu el alege tipul de seminar care te interesează sau sună
la numărul de telefon: 0743 038 433 și programează-te din timp.
LOCURILE

SUNT LIMITATE !

SC SONNENLINE GRUP SRL
Arad, Parc Industrial Uta, hala 73
Tel: 0743 038 433; 0725 896 713
E-mail: office@sonnenline.ro
www.sonnenline.ro
www.beautylinepro.ro
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MATERIALE DE MARKETING

DVD EDUCAȚIONAL

PUBLICAȚII

DVD-uri REPECHAGE®
Învăţaţi procedurile pentru fiecare tratament Repêchage® prin
instrucţiuni pas cu pas atât în engleză cât şi în română.

success at your fingertips
book by lydia sarfati
Cartea „Succesul la îndemâna ta”
de Lydia Sarfati

Repêchage Four Layer Facial®
Repêchage Hydra 4® Facial

Află secretele succesului unui salon sau Spa de la
un lider internațional în domeniul cosmeticii. Cu
peste 30 de ani de experiență în îngrijirea pielii,
Lydia Sarfati, pionier în domeniul esteticii în S.U.A.,
dezvăluie secretele succesului personal de care se
bucură în una dintre cele mai importante industrii
de frumusețe: industria cosmetică și de SPA.

Repêchage Opti-Firm® Facial
Repêchage Anti-Aging Hand Treatment
Repêchage VC5: Vita Cura® Facial
Repêchage Hydra Medic® Facial
Repêchage Biolight® Miracle Facial
Repêchage Facial Bar

PBRS 0125 Carte tradusă în limba română

PBRS 0030 1 buc.

„Acestea sunt „regulile de aur“ ale unui business în
domeniul Spa sau în cel al cosmeticii profesionale.”
— Joel Gerson, PhD, Autor
„Când vei termina această carte vei ști clar ce trebuie
să faci pentru a obține propriul tău succes.”
— Cheryl Tricoci, Co-fondatoare,
Mario Tricoci Hair Salons & Day Spas

ECHIPAMENTE PROFESIONALE
Repêchage
Pelerină Facial Bar
PBRS 0026
Mărime unică

Repêchage
Prosop din bumbac
personalizat
PBRS 0066 140x70cm
PBRS 0067 90x50cm
Repêchage Bentiță
pentru păr
PBRS 0068 1 buc.

Repêchage
Halat pentru estetician
PBRS 0015 Mărimea S
PBRS 0016 Mărimea M
PBRS 0017 Mărimea L
PBRS 0018 Mărimea XL

Repêchage Fișă
pentru DIAGNOZA FACIALĂ
PBRS 0041 1 buc.
Fișă de Diagnoză

Data ________________________________

Nume: ______________________________________________________________________________________ Data nașterii: __________________
Adresa: ________________________________________________________________________________ Ocupația: __________________________
Telefon: ______________________________________________ E-mail*: _______________________________________________________________

Săpun q

Da q

Nu q

5. Folosiți Acid Glycolic în mod regulat?

Da q

Nu q

6. Ați folosit sau folosiți în prezent Retin A?

Da q

Nu q

7. Ați folosit sau folosiți în prezent Ro Acutan?

Da q

Nu q

8. Ați folosit sau folosiți în prezent orice altă medicamentație?

Da q

Nu q

9. Ați experimentat vreodată arsuri/mâncărimi ale pielii?

Da q

Nu q

Da q

Nu q

Da q

Nu q

Da q

Nu q

Da q

Nu q

11. Ați experimentat vreodată iritații/înroșiri ale pielii?
12. Aveți probleme cu inima?
13. Aveți diabet?

1. Textura pielii
Subțire q Medie q
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Demachiant q

3. Dacă folosiți demachiant, ce brand folosiți? ______________________________
4. Folosiți cremă pentru îngrijirea pielii?

10. Sunteți alergic/ă la vreo substanță?

Repêchage
Makeup-Pouch
PBRS 0056 1 buc.

Recomandare

Data

* sunt de acord să primesc mesaje publicitare şi informaţii de la Repêchage® pe această adresă.

1. Cu ce produs vă curățați fața?

2. Dacă folosiți săpun, ce brand folosiți? ___________________________________

Groasă q

2. Culoarea tenului
Deschis q Rosé q Creol q
Bronzat q Altele q
3. Pigmentarea
Uniformă q Neuniformă q
Semne din naștere q Pistrui majori q
Pistrui zonali q
Mască de sarcină (melasmă) q
Comentarii/Recomandări

14. Urmați vreo dietă specială?

Da q
Da q

Nu q
Nu q
Nu q

Dacă da, vă rugăm să specificați ce cantitate
Cafea____________ Ceai____________ Apă minerală____________

P.M.
Da q

17. Faceți sport?

Nu q

Dacă da, cât de des? ________________________________________
18. Ați beneficiat de vreun tratament cosmetic până în prezent?

Da q

Nu q

Dacă da, când ați beneficiat ultima dată? ______________________
19. Vă faceți tratamente cosmetice acasă?

Da q

Nu q

Observații

REPÊCHAGE FACIAL
MASSAGER
Repêchage Perie pentru
masaj facial
PBR2MVC00-00 1 buc.
REPÊCHAGE HEAD BANDS
Repêchage Bentițe elastice
de unică folosință
PBRMI14 12 buc.

Dacă da, cât de des? ________________________________________
20. Vă rugăm să enumerați mai jos produsele cosmetice pe care le folosiți în prezent:
_____________________________________________________________________

Tratament special

_____________________________________________________________________
Semnătura dumneavoastră _____________________________________________

4. Tonusul muscular
Bun q Mediu q Slab q

6. Capilare sparte
În zona nasului q În zona obrajilor q
În zona bărbiei q Pe frunte q

PM

A.M.

Dacă da, vă rugăm să specificați ce cantitate ___________________
16. Consumați zilnic cafea, ceai sau apă minerală?

5. Riduri faciale
De expresie q În jurul ochilor q
Linii fine q

AM

Da q

Dacă da, vă rugăm să specificați ______________________________
15. Consumați apă zilnic?

SKIN CARE PADS 100%
COTTON
Dischete cosmetice
100% bumbac
PBRMI15 100 buc.

7. Starea tenului
Pustule q Milia q Scuame q
Semne post acnee q Comedoane q
8. Tipul tenului
Gras q Mixt q Uscat q
Deshidratat q Sensibil q
Acnee q Cuperoză q
Matur q Afectat de soare q
Rozacee q

TRATAMENT COSMETIC RECOMANDAT

Curățare
Tonifiere
Hidratare și protecție
Mască
Tratament special pentru noapte

Esteticiana dumneavoastră

Salonul dumneavoastră

REPÊCHAGE MASK
APPLICATION BRUSH
Repêchage Pensulă
pentru aplicarea măștii
PBRBB 5 1 buc.

®

EXpRESS LiFt
tratament cosmetic profesional
cu efect BOtOX LiKE

Reduce ridurile, cearcănele şi pungile de sub ochi

Opti-FiRm

®

"Înfrumusețare imediată, pe care o va observa toată lumea."
— Harpers & Queen, Marea Britanie

tratament cosmetic profesional
pentru zona ochilor

Laminaria Digitata

Biopeptide Marine

www.repechage.com

Gingko Biloba

Scoarţă de Salcie

Alga Codium Tomentosum

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands

www.repechage.com

Opti Firm

Răchițică

Nufăr

Hydra Dew
PBRS 0132

PBRS 0131

Soluţia pentru curăţarea tenului acneic
®

tratamentul cosmetic împotriva acneei
cu mască de dezîncrustare

Micro-Algă

Amestec de Ceaiuri

Acid Salicilic

Repêchage
BROŞURA PENTRU
CLIENTA FINALĂ
PBRS 0009

Repêchage CATALOG DE PRODUSE
PBRS 0008

tratament mască bogat în Alge marine

SEAWEED
tREAtmENt
mASK

HYDRA mEDiC
ACNE FACiAL

www.repechage.com

Floarea Soarelui

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands

C ATA L O G D E P R O D U S E Ş I T R ATA M E N T E C O S M E T I C E P R O F E S I O N A L E

HYDRA DEW

F R U M U S E Ț E N AT U R A L Ă

CATALOAGE ȘI BROȘURI

POSTERE & DISPLAY-URI

®

Muşeţel

Laminaria Digitata

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands

www.repechage.com

Hydra medic

SISTEME DE EXPUNERE

Spirea

Repêchage Floor stand
PBRS 0081 1 buc.

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands

Seaweed Facial

PBRS 0133

PBRS 0134

Repêchage Poliță personalizată
PBRS 0117 110 cm
PBRS 0118 30 cm

tratamentul esenţial al feţei

tRAtAmENtUL
FACiAL CLASiC
EUROpEAN

Păşeşte în lumea frumuseţii,
a stării de bine şi
a inovaţiei cosmetice!

COSmEtiCĂ
pROFESiONALĂ
AVANSAtĂ
Sunătoare

Camellia Sinensis

Miere

Migdale

ÎN G R IJ IR EA T EN U LU I • T R ATA M EN T E S PA • ÎN G R IJ IR EA CO R P U LU I • CO S M ET IC E P R O F ES IO N A L E
www.repechage.com

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands
www.repechage.com

Clasic European

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands

General

PBRS 0136

PBRS 0135

VitA CURA tRipLE ACtiON
®

COLECȚIA PENTRU CORP CU TRIPLĂ ACȚIUNE
CU FITOACTIvI

Începe transformarea...
VitA CURA® Triple Action Nutrí Oil

Vita Cura® Ulei Nutritiv pentru Corp cu Triplă Acțiune
8 fl oz. / 236 ml

Vita Cura Body
Collection

VitA CURA® Triple Action Body Contour Cream
Vita Cura® Cremă pentru Conturul Corpului cu Triplă Acțiune
8 fl oz/ 236 ml

VitA CURA® Triple Action Body Soufflé
Vita Cura® Soufflé pentru Corp cu Triplă Acțiune
8 fl oz. / 236 ml

VitA CURA® Triple Action Nutrí Créme

Vita Cura® Cremă Nutritivă pentru Corp cu Triplă Acțiune
6 fl oz. / 177 ml

VitA CURA® Triple Action Foaming Seaweed Bath
Vita Cura® Spumant pentru Baie cu Alge Marine cu Triplă Acțiune
25.36 fl oz. / 750 ml

www.repechage.com

PBRS 0137

www.facebook.com/RepechageRomania.ProfessionalBrands

PUNGI DE CUMPĂRĂTURI

Repêchage Display general
PBRS 0044 1 buc.
Repêchage Shelf Talker Frames
PBRS 0100 Suport plexiglas
PBRS 0099 Set 10 vizualuri

Repêchage Pungă
PBRS 0010 1 buc.

AI NEVOIE DE UN LIFTING?

HIPERPIGMENTAŢIE?

Oferă-ți un lifting instant cu
Repêchage Vita Cura® Opti-Lift

OCHI UMFLAȚI?

RIDURI ȘI CEARCĂNE?

Serum. Tamponează pe zona

Masca Repêchage Biolight

de sub ochi, iar biopolimerul

Brightening Miracle Mask

tridimensional din proteină pură

conferă strălucire și curățare

din migdale va crea un efect de

profundă, reduce pigmentarea și
Repêchage
uniformizează tonul pielii.
Doar Opti-Firm Eye Contour

lifting instantaneu, diminuând
Repêchage Eye Rescue Pads este produsul inovator de
aspectul reducere
liniilor fine
și al ridurilor
a pungilor
de sub ochi. Amestecul de Ceai
pentru Verde
rezultate
imediate
și vizibile.
și Negru,
bogat
în polifenoli naturali antioxidanţi,
acţionează ca o barieră puternică împotriva radicalilor
Înainte
liberi
pentru a obţineDupă
beneficii anti-îmbătrânire. Aceste
infuzii naturale, combinate cu puterea de hidratare a
Best Seller!
algelor oferă ochilor o „vacanţă” perfectă de 10 minute.

TEN SENSIBIL?

RIDURI?

conține un complex unic de
priviţi-vă în oglindă şi Cream
veţi vedea
dipeptide, tetrapeptide şi enzime care
diferenţa!
stimulează producerea de Crisină,
Testat dermatologic

despre care este dovedit clinic că reduce
pungile de sub ochi şi cearcănele.

Conferă pielii hidratare optimă, fermitate

TEN USCAT?

Pentapeptidele și Biopeptidele
patentate cresc producția de
colagen, iar cei 18 aminoacizi
și cele 12 vitamine și 42 de
oligoelemente din alge oferă
rezultate anti-îmbătrânire dovedite
clinic. Biopeptidele Marine
stimulează producția de colagen
și blochează enzima responsabilă
de distrugerea elastinei. Trifoiul
Roșu are un efect tonic şi
revitalizant asupra pielii.

TEN CU ASPECT
LUCIOS?
TEN CU PROBLEME?

Hexapeptida-8 diminuează
aspectul inestetic de “laba gâştei”
şi alte semne de îmbătrânire
prematură.

şi diminuează liniile fine şi ridurile din
Masca Hydra4® calmează și
zona delicată a ochilor.

liniștește pielea sensibilă pentru

un aspect întinerit. Reduce

efectele dăunătoare asupra pielii
cauzate de călătorie, schimbările
Alge Marine

Margareta Bellis

Gotu Kola

Pepene Roșu

climatice, expunerea la soare și

www.repechage.com

poluare. Vitaminele și proteinele
esențiale revitalizează tenul
agresat. Împiedică deshidratarea
şi reglează pigmentarea tenului.

PUNCTE NEGRE?

Repêchage Hydra Dew

Illuminating Cream Mask

Laminaria Digitata

transformă tenul uscat

Gingko Biloba

Scoarță de Salcie

Trifoi Roșu

într-unul fin şi hidratat.

reduce roşeaţa şi iritarea.

Rezultate dovedite clinic

Tenul devine hidratat, luminos
Biopeptide Marine

Gingko Biloba

Scoarță de Salcie

Laminaria
Digitata

Ahnfeltia
Concinna

Rezultate vizibile cu beneficii pe
Sfidează aspectul lucios Elimină
și excesul
coșurile în doi pași simpli.
termen lung. O diferență care se
de sebum cu serul T-Zone
AplicațiBalance
masca Repêchage Hydra Medic Sea
vede.

Hidratează în profunzime,

şi fără imperfecțiuni.
Laminaria Digitata

www.repechage.com

Repêchage® One-Minute

Shine–Control SerumMud
de laPerfecting Mask pentru o curățare în
Repêchage pentru purificarea
porilor
profunzime,
apoi tratați coșurile cu loțiunea
dilatați. Alga Laminaria
Saccharina
Repêchage
Hydra Medic Clear Complexion

Un studiu clinic derulat pe o perioadă de șase luni a dovedit
o ameliorare în diminuarea rugozității pielii și netezirea
ridurilor comparat cu folosirea Vitaminei C în concentrație

Rezultate vizibile într-un minut.

www.repechage.com

Laminaria Digitata

Gingko Biloba

Amestec de ceaiuri

Acizi din fructe

mai mare.
www.repechage.com

controlează producția Drying
de sebum
în pentru un ten impecabil.
Lotion
exces fără a usca tenul. Pielea se

Exfoliating Mask curăță în
profunzime, absoarbe excesul

simte proaspătă, curată și mată.

de sebum fără a usca pielea și
Extract din Frunze de
Măslin

exfoliază delicat. Acționează

www.repechage.com

asupra punctelor negre,

Laminaria Digitata

Gingko Biloba

Scoarță de Salcie

Trifoi Roșu

www.repechage.com

înlătură celulele moarte lăsând

* în limita stocului disponibil.

pielea curată și netedă.

Alga Codium
Tomentosum

Răchițică

Nufăr

Floarea-Soarelui

Laminaria Digitata

www.repechage.com

Gingko Biloba

Amestec de ceaiuri

Sunătoare

Acizi din fructe

www.repechage.com

Camellia Sinensis

Miere

Făină de Migdale

Micro-Alga

www.repechage.com

Amestec de ceaiuri

Acid Salicilic

Mușețel

www.repechage.com
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Rezultate clinice disponibile

Colecția și tratamentul cosmetic
Repêchage

®

BIOLIGHT

™

Mai mult decât luminozitate...

92

%

75

%

dintre persoane au obsevat o iluminare a
tenului, estomparea petelor și o reducere a
aspectului de culoare neuniformă a pielii.*

dintre persoane au observat o creștere a
fermității și elasticității pielii.*

*Datele de mai sus se bazează pe auto-evaluările consumatorilor.

Distribuit exclusiv în România prin

SC SONNENLINE GRUP SRL
Arad, Parc Industrial Uta, hala 73
0743 038 433; 0725 896 713
office@sonnenline.ro
office@beautyline.ro

www.repechage.com

