Lepotni vodnik

Znanstvene metode in strokovni standardi za kozmetiko, ki temelji na naravnih sestavinah
in daje varen občutek, da ste izbrali najboljše. Izdelano v Nemčiji.
DR. GRANDEL kozmetika

Dotik popolnosti.
Znanstvene metode

Strokovni standardi

Osrednja vloga ...
• ... v lastnih laboratorijih in proizvodnih obratih podjetja v Augsburgu, v
Nemčiji.
• ... v izjemnih inovativnih zmožnostih samostojnega družinskega
podjetja.
• ... v globalnem omrežju z vodilnimi znanstvenimi laboratoriji.
• ... pri notranjem in zunanjem zagotavljanju kakovosti.

Najboljša učinkovitost, najboljša toleranca in nepozabna izkušnja nege.
Učinkovitost, ki jo zagotavljajo:
• znanstvene metode in strokovna izbira izdelkov:
DR. GRANDEL Kozmetika ponuja odlične izdelke za nego, ki ustrezajo
zahtevam posamezne kože in vsakemu tipu kupca.

Učinkovitost in primernost izdelkov ste zagotavljena z upoštevanjem
strogih predpisov, ki jih nadzirajo neodvisni znanstveni inštituti in klinike z
uporabo dermatoloških testov na prostovoljcih.
Ti dejavniki pripomorejo k varnemu občutku, da je DR. GRANDEL
kozmetika prava izbira.

Toleranca, ki jo zagotavlja:
• narava: koncepti in formulacije aktivnih sestavin temeljijo na izvirni
naravi in jih dopolnjujejo visokotehnološke komponente,
• s poudarkom na potrebah kože: aktivne snovi in sestavine se
osredotočajo izključno na to, kar je najboljše za kožo.
Nepozabno doživetje nege je zagotovljeno:
• s prijetnimi dišavami,
• široko paleto gladkih tekstur in
• privlačno obliko izdelka.
Zaradi teh strokovnih standardov DR. GRANDEL kozmetika odlično
izpolnjuje velika pričakovanja zahtevnih strank.

Narava

Izdelano v Nemčiji

Osnovna filozofija, na kateri temeljita razvoj in proizvodnja naših izdelkov, je
razumna uporaba in varovanje narave.

Čudovit občutek je, kadar veš, kje so izdelki narejeni:
• v samostojnem družinskem podjetju s 70-letno tradicijo,
• lastne raziskave, razvoj, proizvodnja in logistika na sedežu družbe v
Augsburgu v Nemčiji,
• po najboljših družbenih in ekoloških standardih,
• 250 sodelavcev v Augsburgu in izvozni partnerji z dolgoletnimi
izkušnjami v več kot 40 državah,
• dosledna družbena, kulturna in ekološka zavezanost na številnih
področjih,
• sodobne, dolgoročne strategije za varno prihodnost.

Vedno se osredotočamo na naslednje:
• Prednostna uporaba naravnih sestavin, kot so koži lastne snovi:
hialuronska kislina, proteinski moduli, vitamini.
• Uporaba učinkovin najrazličnejših rastlinskih izvlečkov, ki ustrezajo
ekološkim in dermatološkim standardom.
• Podpora v obliki sintetičnih ali biotehnoloških snovi, kadar je to
primerno in kadar to koža dobro prenaša.
Prisegamo na optimalno medsebojno vplivanje narave in tehnologije
da bi dosegli popolno ravnovesje. Za koncepte aktivne sestavine to
pomeni: “Toliko narave, kot je dobro za kožo”.
Najpomembnejša kriterija sta učinkovitost in toleranca kože,
kar je še posebej pomembno pri kozmetičnih negah. Številni visoko
učinkoviti izdelki se uporabljajo zaporedno. Koža jih optimalno absorbira in
prenaša, kar pripomore k doseganju splošnega rezultata.
Pomembna prednosti pri domači uporabi:
DR. GRANDEL izdelke lahko prosto kombiniramo med seboj, saj so zaradi
optimalnih naravnih snovi vedno popolnoma prilagojeni zahtevam kože.

Dotik
v mnogih pogledih.
Izdelki za nego se dotikajo kože.
Izkušnje z nego kože se dotikajo čutov.
15.000 kozmetičark po vsem svetu pri svojem delu uporablja kozmetiko
DR. GRANDEL in z dotikom kože med samim tretmajem ustvarja
nepozabne trenutke dobrega počutja in nege. Dišave, teksture, privlačna
embalaža in učinek produkta pričarajo popolno doživetje nege kože.
Uporaba blagovne znamke, ki je odlično ujemanje ...
• z lastno kožo,
• z osebnimi vrednotami in
• s potrebami posameznika
... ustvarja dodaten občutek varnosti in čustven dotik.
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LINIJA Perfect age
HYDRO ACTIVE

PROTECT

BEAUTYGEN

TIMELESS

NUTRI SENSATION

HYDRO LIPID

Za suho, občutljivo kožo,
ki potrebuje učinkovito
vlažilno nego.

Osebe, katerih koža je
izpostavljena stresnim,
škodljivim okoljskim
vplivom in zahteva
posebno nego.

Za osebe, ki želijo
pomladiti in obnoviti kožo
z uporabo najsodobnejših
konceptov aktivnih
učinkovin.

Za osebe, ki želijo
zmanjšati in odpraviti
različne znake staranja,
kot so drobne gubice,
znaki utrujenosti in stresa.

Za osebe, ki želijo okrepiti
nego tanke in občutljive
kože, ki ni več voljna in
čvrsta, kot nekoč.

Za zelo suho kožo,
ki potrebuje bogato
intenzivno nego z veliko
bogatih olj.

Brezčasna lepota
Pomlajevalna moč
bukovega popka v
Obnavlja, hrani, učvrščuje
kombinaciji z visoko
Obnovitvena serija
učinkovitimi sestavinami,
za nego kože, ki se
zmanjšuje gube in manjše osredotoča na specifične
gubice ter hkrati spodbuja
potrebe zahtevne kože.
celično obnovo. Koža je
Za vidno sproščeno, sijočo
obnovljena in naravno
in čvrsto polt.
sijoča. TIMELESS
gladi in poživi kožo.

Za zahtevno kožo
Obnavlja in oživlja
zahtevno, zrelo in suho
kožo.
HYDRO LIPID zagotavlja
koži lipide, vlago in
regenerativne aktivne
sestavine.

LINIJA

CILJNA
SKUPINA

KORISTI

Intenzivno vlaženje
»Inteligentne« aktivne
sestavine, olja za nego
in posebne tehnike
inkapsulacije zagotavljajo
teksture, ki globinsko
vlažijo kožo.

Vitamini
za mladostno kožo
Vitamini A, C in E krepijo
sposobnost kože, da se
zaščiti pred negativnimi
vplivi okolja.

Mladosten in obnovljen
videz
Znanstveniki so uspeli
dekodirati »lepotni gen
kože«. Izvleček iz snežnih
alg aktivira lepotni gen
ter s tem gladko in sijočo
kožo.

LINIJA Life style
BEAUTY X PRESS

LINIJA Skin control
PERFORMANCE
3D

ELEMENTS OF
NATURE

SENSITIVE
BALANCE

ULTRA SENSITIVE

PURIFACE

PHYTO CARE

Za zelo občutljivo
kožo, ki je nagnjena k
alergijskim reakcijam.

Za kožo, ki se
rada oljnato sveti
in je nagnjena k
nečistočam ter za
suho in razdraženo
kožo.

Za osebe, ki prisegajo
na tradicionalne,
preizkušene in
dokazane aktivne
snovi.

Za čisto, svežo polt
Linija, ki vrača koži
ravnovesje.

Tradicionalni
pripomočki
Hranljivi rastlinski
ekstrakti, ki dodatno
ščitijo in pomirjajo
kožo.

LINIJA

CILJNA
SKUPINA

Za osebe, ki želijo
energetski učinek ter
svežo in sijočo kožo.

KORISTI

Energija x Svežina x
Sijaj
Serija namenjena
hitremu tempu
življenja sodobnih
žensk.
Za vse, ki nimajo
vedno dovolj časa za
dnevne lepotne rituale,
a niso pripravljene
na kompromise pri
kozmetičnih rezultatih.

Za osebe, ki
Za osebe, ki prisegajo
iščejo trojno
na naravno kozmetiko,
visokotehnološko
ki temelji na kakovosti
oskrbo z optimalnimi
in najnovejših
kratkoročnimi,
znanstvenih
srednjeročnimi in
spoznanjih.
dolgoročnimi rezultati.

Večdimenzionalni
rezultati
Inovativna 3D
tehnologija in
maksimalna
koncentracija aktivnih
sestavin vračata
mladostnost koži in
predstavljata resnično
alternativo estetski
medicini.

Naravna lepota
Epigran, multiaktivna
esenca iz pšeničnih
kalčkov, je srce te
linije.
Predstavlja ključni
element, ki združuje
naravo in tradicijo z
učinkovitostjo.

Za suho in občutljivo
kožo, ki ji je treba
vrniti naravno
ravnovesje.

Za zelo občutljivo
Za občutljivo,
kožo
razdraženo kožo
Popolnoma drugačna
Pomirja občutljivo,
osnova daje občutek
suho kožo z naravnimi
“druge kože” in s
olji iz žitnih kalčkov in tem krepi pregradno
avokada ter ščiti kožo
funkcijo.
pred izsušenostjo.
Za zelo občutljivo
kožo.

LINIJA Additionals
CLEANSING/
PEELING/TONIC

AMPOULES

SPECIALS

MEN

Za osebe, ki želijo dnevni negi kože
dodati posebno učinkovitost (UV
zaščita, proti pigmentnim znamenjem in
kuperozi).

Za moške, ki si želijo izdelkov,
prilagojenih potrebam njihove kože.

BB, UV & CO
Posamezni pripomočki za nego kože,
ki jih je mogoče kombinirati z drugimi
linijami DR. GRANDEL.

Linija izdelkov, ki je posebej oblikovana
za moško kožo. Za občutek gladke kože tudi po britju.

LINIJA

CILJNA
SKUPINA

KORISTI

Za vse, ki si želijo strokovnega čiščenja
kože, v skladu s tipom kože in želeno
nego.

Urejen videz se začne s čiščenjem
DR. GRANDEL izdelki za čiščenje kože
so razdeljeni v štiri kategorije. Z njimi
lahko dosežete popoln občutek - glede
na vrsto potrebe kože.

Za vse, ki želijo okrepiti rezultate in
hitreje doseči cilj nege kože.

Majhna ampula, odlični rezultati
V profesionalni negi kože so ampule z
aktivnimi sestavinami postale praktično
nepogrešljive.
Prednosti steklenih ampul so očitne:
takojšnji rezultati, manj konzervansov in
varna uporaba.

HYDRO ACTIVE
Intenzivno vlaženje
Eye Contour
Gel
24-urni vlažilni gel s
hialuronom

Izdelki

•
•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

•
•
•

Eye Contour
Cream & Mask
24-urna vlažilna krema
s hialuronom

vlaži in hladi
•
zmanjšuje zabuhlost
predela okrog oči
gladi in učvrsti predel •
okrog oči
ne vsebuje olj, zato je •
idealen za uporabnike
kontaktnih leč

hialuronska kislina
izvleček bršljana
izvleček preslice

•
•
•

vlaži in neguje
predel okrog oči z
dragocenimi lipidi
dolgotrajno vlaženje
kože
zmanjša zabuhlost
okrog oči in krepi
konture

hialuronska kislina
kompleks peptidov
olje žitnih kalčkov

Balancer
24-urna nega za
kombinirano kožo

•
•
•

•
•
•

dodatno vlaži
zmanjšuje neprijeten
masten sijaj
koži daje občutek
prijetne svežine in
lahkotnosti

kompleks morskih alg
»inteligentni sebum
balancer«
babassu olje

Moisturizer
24-urna nega za suho
kožo

•
•
•
•

•
•
•
•

dodatno vlaži
gladi hrapave predele •
omili občutek
•
zateglosti kože
kožo naredi čudovito •
mehko

kompleks morskih alg
•
ceramidi
•
vitamin F
•
babassu olje

Oxygen
Moisturizer
24-urni fluid s
hialuronom

dodatno vlaži
kisik poživi kožno
presnovo
daje čudovito lepo,
revitalizirano polt

Hyaluron Refill
Cream
24-urna vlažilna nega
kože, ki gladi gube

•
•
•

•
perfluoro-dekalin
hialuronska kislina
jojoba olje

•
•
•

dodatno vlaži
vidno zmanjšuje
gube zaradi suhe
kože
daje mehko in
gladko kožo
kompleks morskih
alg
hialuronska kislina z
učinkom polnila
karitejevo maslo
skvalen

Vrsta kože
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Uporaba

Nanesite na očiščeno
kožo okrog oči zjutraj in
zvečer.

Zjutraj in zvečer
nanesite na očiščeno
kožo predela okoli oči.
Izdelek lahko uporabite
tudi kot intenzivno
masko tako, da nanesete
nekoliko večjo količino
izdelka na predel okoli
oči, pustite delovati
10 – 15 minut in nato
preostanek odstranite z
vlažno blazinico vate.

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela okrog oči) nanesite količino
kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte.
Oxygen Moisturizer, z visoko vsebnostjo kisika lahko uporabljate skupaj z drugimi kremami. Na primer,
Oxygen Moisturizer zjutraj in zvečer kak drug DR. GRANDEL izdelek za nego kože.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

HYDRO ACTIVE
Intenzivno vlaženje
Hyaluron Refill
Night
Nočna krema

Izdelki

Pomembne
aktivne
sestavine

Hyaluron Filler Caps
Vlažilne kapsule

•

•
spodbuja naravno
proizvodnjo hialuronske
•
kisline
zadrži vlago v koži več ur
napne kožo in znatno
zmanjša gube
•
kožo naredi svilnato gladko

•
zadrži vlago v koži še ure
po nanosu
omili občutek neprijetne
•
zateglosti in zmanjša gube,
ki jih povzroča prekomerno
•
suha koža
»pogasi žejo«!
•

ima takojšen učinek
mehčanja in uravnoteženja
kože
napne kožo in jo naredi
čvrsto
naredi žametno, nežno
kožo
čarobna formula za gladko
kožo

•
•
•
•

kompleks morskih alg
»synthesis booster«
hialuronska kislina
hialuronsko polnilo

kompleks morskih alg
oblika hialuronske kisline s
podaljšanim sproščanjem

kompleks morskih alg
hialuronska kislina z
učinkom polnila

•

Učinek in
koristi

Moisture Depot
Vlažilni koncentrat s
»počasnim sproščanjem«

•
•

•
•

•
•

Moisture Mask
3-minutna vlažilna maska

•

Hyaluron Body
Vlažilna krema za telo

•
•
•

•

hitro in intenzivno ter
trajno zviša količino vlage
v koži
poživi kožo takoj po
nanosu in odpravi znake
utrujenosti
poživi vsak tip kože

bogato vlažilna
za prefinjeno mehko kožo
kožo naredi svežo in ji
doda potrebno vlažnost

•
•

kompleks morskih alg
kofein

•
•
•

kompleks morskih alg
hialuronska kislina
skvalen

•

Vrsta kože
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Stanje kože
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srednja

lahka

bogata

lahka

lahka/srednja

Uporaba

Pred spanjem nanesite za
velikost grahovega zrna na
očiščeno kožo obraza, vratu in
dekolteja.
Predhodno uporabite ustrezen
dr. Grandel izdelek za nego
predela okrog oči.

Po čiščenju in pred nanosom vlažilne kreme, zjutraj in/ali zvečer
nanesite za velikost grahovega zrna izdelka na obraz, vrat in
dekolte. Pred nanosom vlažilne nege kratek čas počakajte, da
koža izdelek vpije.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Po čiščenju nanesite približno
2 majhni žlički na obraz, vrat in
dekolte ter pustite delovati 3–5
minut. Preostanek odstranite z
vlažno gobico.

Razvajajte svoje telo po
prhanju, kopeli ali kadarkoli
vam ustreza.
Hyaluron Body je primeren
tudi za moške.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PROTECT
Lepotni vitamini za mladostno kožo

A-C-E Vita Day
Dnevna krema

Izdelki

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•
•

daje vitalnost in svežino
posebna DNA zaščita na rastlinski
osnovi, kožo ščiti pred škodljivimi
dejavniki iz okolja
vlaži in gladi
ustvari trajno sijočo polt

•
•
•

vitamini A, C in E
izvleček lubenice
jojoba olje

A-C-E Vita Night
Nočna krema

•
•
•

•
•
•

A-C-E Vita Phase
Vlažilni koncentrat/Dnevna krema

podpira koži naravno sposobnost
obnavljanja
gladi in preprečuje prezgodnje
staranje kože
v času nočnega počitka krepi
zaščitno funkcijo kože, ki jo ta
potrebuje naslednji dan

vitamini A, C in E
izvleček iz bambusa
babassu olje

•

•
•

omili posledice vpliva škodljivih
dejavnikov iz okolja
preprečuje prezgodnje staranje
kože
bogato vlaži
ustvari svežo, navlaženo polt

•
•
•

vitamini A, C in E
biološki regulator vlage v koži
olje korenja

•

Cell Vital C
Koncentrat aktivnih sestavin

•
•
•
•

•
•

koži daje sijoč in mladosten videz
poživlja in kožo oskrbi s svežo
energijo
podpira mikrocirkulacijo
utrujena koža, brez življenja je
videti bolj mladostna, bolj vitalna in
veliko bolj sveža

sadne celice in sadna voda iz kivija
ekstrakt acerole

Vrsta kože
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Stanje kože
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Tekstura

bogata

bogata

srednja

lahka

5 do 7-krat pritisnite na črpalko, da
iztisnite izdelek (vsakič 0,7 ml) na
dlan in nato (zjutraj in/ali zvečer) po
čiščenju ter pred nanosom vlažilne
kreme nanesite na obraz, vrat in
dekolte ter počakajte, da koža izdelek
vpije.
V toplih poletnih mesecih lahko ACE
Vita Phase uporabljate kot samostojno
dnevno vlažilno nego.

2 do 3 krat pritisnite na črpalko, da
iztisnite izdelek (vsakič 0.7 ml) na
dlan in nato (zjutraj in/ali zvečer) po
čiščenju ter pred nanosom vlažilne
kreme nanesite na obraz, vrat in
dekolte in počakajte, da koža izdelek
vpije.
Cell Vital C lahko čudovito kombinirate
z vsemi DR. GRANDEL kremami, saj je
peresno lahek in se hitro vpije.

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela
okrog oči) nanesite količino kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte
ACE Vita Day in ACE Vita Night sta čudovita kombinacija za vsakodnevno
osnovno nego kože. Dopolnite ju lahko s katerimkoli koncentratom aktivne snovi
v liniji ali z dodatnimi ampulami.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

BEAUTYGEN
Mladosten in obnovljen videz
RENEW
EYE & LIP
Pomlajevalna nega za
predel okoli oči in ustnic

Izdelki

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
ima učinek takojšnjega liftinga
odpravlja drobne gubice okoli oči
in ustnic
vidno dvigne veke
pomladi predel okoli oči

•
•
•
•
•

izvleček snežne alge
anti-age peptidi
svilnata albicija
»sea lift«
»soft-focus« pigmenti

•
•

RENEW I1
- svileni dotik 24-urna pomlajevalna nega
za normalno do kombinirano kožo

•

•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
upočasni proces staranja kože
kožo učvrsti in daje videz
poenotene polti
daje videz svežine

•
•
•
•

izvleček snežne alge
anti-age peptidi
kokosovo maslo
olje divje vrtnice

•
•

RENEW II2
- žametni dotik 24-urna pomlajevalna nega
za suho kožo
•
•
•

•
•
•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
koža znova postane prožna in je
videti gladka ter sijoče lepa
žametno mehka olja razvajajo kožo
in jo naredijo mehko ter voljno

izvleček snežne alge
anti-age peptidi
kombinacija bogatih olj

RENEW ESSENCE
Koncentrat za nego, ki učvrsti in
pomladi kožo

•
•
•
•

•
•
•
•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
za bolj čvrsto kožo mladostnega
videza
izvir mladosti kože
zoži pore

izvleček snežne alge
anti-age peptidi
saharidi pridobljeni iz morskih
organizmov
olje divje vrtnice

Vrsta kože

n, s, k

n, k, m

n, s, k

n, s, k, m

Stanje kože

o, z

z

z, o

o, z

Tekstura

lahka

srednja

srednja

lahka

Uporaba

Majhno količino nanesite vsak dan po
čiščenju na predel okoli oči in
ustnic ter vtrite z nežnim trepljanjem.
Izdelek naj ne pride v stik s trepalnicami. Nego zaključite z nanosom
ustreznega negovalnega izdelka.

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po nanosu ustreznega izdelka za nego predela
okrog oči) nanesite kremo za nego kože na obraz, vrat in dekolte.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Zjutraj in zvečer – po čiščenju in pred
nanosom negovalne kreme, 2 do 3-krat
pritisnite na črpalko, iztisnite izdelek na
dlan ter ga nanesite na obraz, vrat in
dekolte in pustite delovati nekaj časa.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

BEAUTYGEN
Mladosten in obnovljen videz

Izdelki

•
•

Učinek in
koristi

•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

RENEW AMPOULE
Pomlajevalni aktivni koncentrirat s
takojšnjim učinkom

RENEW PEARLS
Pomlajevalni in gladilni serum (2 v 1)

•
•
•
•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
izboljša prožnost in ščiti kolagenska
vlakna
v koži aktivira procese za njeno
obnovo
spodbuja celično zaščito pred
oksidativnim stresom in nevtralizira
proste radikale
daje popolnoma nov občutek kože:
svež, gladek in negovan
izvleček snežne alge
anti-age peptidi
peptidi za zaščito celic
»age corrector complex«

•

•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
upočasni proces staranja kože
skrije majhne gubice in
nepravilnosti
koža na novo zažari

•
•
•
•

izvleček snežne alge
anti-age peptidi
»sea lift«
»soft-focus« pigmenti

•
•

RENEW NECK CREAM
Pomlajevalna in učvrščevalna krema
za predel vratu

•
•
•

•
•
•

aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
izboljša tonus in elastičnost kože
podpira predel vratu kot »druga
koža«

izvleček snežne alge
izvleček planike
tara spinosa izvleček

RENEW BODY
Pomlajevalna krema za telo

•
•
•
•

•
•
•

• aktivira delovanje kožnega »gena
lepote«
krepi elastičnost kože in ščiti
kolagenska vlakna
intenzivno in dolgotrajno vlaži
koža postane bolj enotna in ji daje
nežen sijaj

izvleček snežne alge
anti-age peptidi
izvleček alg

Vrsta kože

n, k, m

n, s, k

n, d, c, o

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

z

z, r

o, z, r

Tekstura

lahka

lahka

lahka

srednja

Uporaba

Glede na potrebe po negi kože
uporabite samostojno ali v kombinaciji
s 24-urnim izdelkom za nego kože.
Zjutraj in zvečer (po čiščenju in negi
predela okrog oči) nanesite majhno
količino izdelka RENEW PEARLS na
obraz, vrat in dekolte. Primeren tudi kot
podlaga za ličenje.

Pred uporabo koncentrat pretresite.
Ampulo s pomočjo robca ali posebnega
orodja za odpiranje ampul odprite na
predvidenem mestu (pika). Celotno
vsebino ampule nanesite na očiščeno
kožo obraza, vratu in dekolteja.
Nego zaključite z nanosom ustrezne
negovalne kreme.

Zjutraj in zvečer po čiščenju nanesite za
lešnik majhno količino na predel vratu
s počasnimi gibi navzgor z gnetljivimi
gibi (od kostne kosti do čeljusti).
Popolnoma deluje s katerim koli
izdelkom za nego kože.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Nanesite po prhanju, kopanju ali
kadarkoli to želite. Lahka, kremna
formula se hitro absorbira in pusti
svilnato mehko kožo. Odlična po
depilaciji.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

TIMELESS
Brezčasna lepota
Eye & Lip
Učvrstitvena nega predela
okrog oči in ustnic

Izdelki

•

Učinek in
koristi

•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•
•
•

odpravi poškodbe, nastale
zaradi škodljivih dejavnikov
okolja ter ščiti pred
škodljivimi zunanjimi vplivi
omili gubice, ki nastajajo pri
smejanju in vertikalne gubice
nad zgornjo ustnico
omili kolobarje pod očmi in
zabuhlost predela okoli oči
kožo predela okoli oči in
ustnic naredi bolj čvrsto in
gladko
izvleček iz popka bukve
»age corrector complex«
kompleks sestavin, ki
spodbujajo drenažo
pigmenti, ki lomijo svetlobne
žarke
skvalen

Balancing Cream
24-urna krema za
normalno
do kombinirano kožo

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Revitalizing
Cream
24-urna krema
za suho kožo

Nourishing
Cream
24-urna nega
za zelo suho kožo

•
preprečuje
prezgodnje staranje
kože
•
gladi gubice
preprečuje sijaj
•
mastne kože
ustvarja mladosten
•
videz in koži daje
občutek svežine

preprečuje
prezgodnje staranje
kože
gladi obrazne linije
in drobne gubice
krepi kožo in varuje
pred izgubo vlage
ustvarja mladostno
gladko polt in
svilnato kožo

izvleček iz popka
bukve
izvleček ovsa
»intelligent sebum
balancer«
ceramidi
skvalen

izvleček iz popka
bukve
izvleček ovsa
ceramidi
skvalen

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

vlaži zelo suho
kožo in jo naredi
žametno gladko
gladi obrazne linije
in drobne gubice
kožo naredi
svilnato in gladko
gladi in hrani suho,
razpokano kožo

izvleček iz popka
bukve
izvleček ovsa
ceramidi
kompleks lipidov

Sleeping Cream
& Mask
Regenerativna nočna
krema in maska

•
•
•
•

•
•
•

preprečuje prezgodnje
staranje kože
zavira naravne procese
zmanjševanje kolagena
izboljša sposobnost
celic za regeneracijo
gladi, obnovi in učvrsti
kožo čez noč

izvleček iz popka bukve
izvleček planike
»crystal protector«

Retinol Balm
Intenzivna korektivna
nege kože

•
•
•
•

•
•
•
•
•

poenoti strukturo polti
spodbuja celično
obnovo
gladi in izboljša kožo
znatno zgladi obrazne
linije in drobne gubice

izvleček iz popka bukve
retinol (liposomske
kapsule)
ekvivalent retinola
vitamin A
klasična hialuronska
kislina

Vrsta kože

n, s, k, m

n, k, m

n, s

s

n, t, m

n, s, k, m

Stanje kože

z

z

z

z, r

z, r

z

Tekstura

lahka

lahka

srednja

bogata

srednja

srednja

Uporaba

Majhno količino (velikost bisera)
nanesite vsak dan zjutraj in
zvečer na očiščen predel okoli
Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego
oči in ustnic ter vtrite z nežnim
predela okrog oči) nanesite količino kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat
trepljanjem – preprečite stik s
in dekolte.
trepalnicami. Nego zaključite z
nanosom ustrezne vlažilne kreme
za obraz.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Pred spanjem nanesite na
obraz, vrat in dekolte po
čiščenju in negi predela
okrog oči.
Uporabite kot maskonanesite debel, prekrivni
sloj (približno 2 čajni žlički)
in pustite počivati pribl. 15
minut. Preostanek vtrite v
kožo.

Zjutraj in zvečer (po
čiščenju in po uporabi
ustreznega izdelka za
nego predela okrog oči)
nanesite količino kreme v
velikosti lešnika na obraz,
vrat in dekolte. Retinol
Balm se lahko uporablja
kot koncentrat ali kot
24-urna nega kože (po
koncentratu).

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

TIMELESS
Brezčasna lepota

Serum
Serum za izboljšanje kože

Izdelki

•
•

Učinek in
koristi

•
•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•

preprečuje prezgodnje staranje kože
koža se intenzivno izboljša in
popravi
podpira proces naravnega pilinga
kože
gladi kožo in jo naredi mladostno
učvrsti obrazne linije, vrača
elastičnost
pigmenti, ki lomijo svetlobne žarke,
dajejo koži naraven sijaj
izvleček iz popka bukve
AHA sistem
klasična hialuronska kislina

Concentrate
Koncentrat za učvrstitev kože

•
•
•
•

•
•
•
•

Sugar Scrub
Piling za telo

preprečuje prezgodnje staranje
kože
omili gubice in gube kateregakoli
izvora
izboljša izraznost obraznih linij,
poveča voljnost kože
pigmenti, ki lomijo svetlobne žarke
imajo »soft-focus« učinek in dajejo
koži poseben sijaj
izvleček iz popka bukve
kompleks izoflavona
peptidi za sproščanje kože
pigmenti, ki lomijo svetlobne žarke

•
•
•
•

odstrani suhe, zadebeljene predele
na koži
kožo mehča in jo pripravi na
nadaljnjo nego
učinkovito odstrani odmrle celice
in izboljša videz kože
kožo naredi čudovito sproščeno

Body Cream
Učvrstitvena krema za telo

•
•
•
•

•
•
•
•

kristali sladkorja
jojoba olje
sončnično olje

•

•
•

učvrsti, gladi in pomladi kožo
krepi vezivno tkivo
bogata vlažilna nega, ki prinaša
harmonijo
drobni zlati pigmenti razporejeni
po koži ustvarijo prefinjen lesket

izvleček iz popka bukve
»silicon protein complex«
olje pridobljeno iz belega volčjega
boba
zlati pigmenti

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k

n, s, k

Stanje kože

z

z, r

o, z

o, z

Tekstura

lahka

lahka

bogata

bogata

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju) nanesite majhno količino izdelka na obraz, vrat
in dekolte. Ko se izdelek absorbira, uporabite ustrezen izdelek za nego obraza.
Primeren za vsakodnevno nego.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Pred kopeljo ali prhanjem vmasirajte v
suho kožo s krožnimi gibi. Nato sperite
med prhanjem ali odstranite s toplo,
vlažno rokavico za umivanje.
Soft Sugar Scrub je idealen tudi za
suho kožo na primer na komolcih in
kolenih. Po uporabi so tudi ti deli telesa
čudovito mehki.

Razvajajte svoje telo po kopeli ali
prhanju ali kadarkoli vam ustreza.
Rich Body Cream je popolno darilo za
vašo najboljšo prijateljico.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

NUTRI SENSATION
Obnavlja, hrani, učvrščuje
Izdelki

Eye Cream & Mask
The Ampoule
Regenerativna krema in Regenerativna ampula
maska za okrog oči
z aktivnimi sestavinami
•

aktivira koži lastne
regenerativne procese
hrani in podpira
naravno odpornost
kože
naravni izdelek, ki
učvrsti kožo

•

aktivira koži lastne
procese obnavljanja
•
kožo gladi in naredi bolj
čvrsto
•
izboljša izraznost
obraznih linij
izboljša elastičnost
•
kože, zato učinkuje
čvrstilno
preprečuje zabuhlost

•
•
•
•

olje malinovih pešk
izvleček rdeče alge
kompleks peptidov
skvalen

olje malinovih pešk
Jiaogulan oz. zelišče
nesmrtnosti
»sea lift«

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

•
•
•

Revitalizer
24-urna učvrščevalna
nega

•
•
•

•
•
•
•

aktivira koži lastne
procese obnavljanja
pomladi in izboljša
izraznost obraznih linij
podpira delovanje celic,
kožo poživlja in ji daje
mladostno svež sij

Nutrilizer
24-urna hranilna krema

Night Repair
Koncentrat aktivnih
sestavin za nočno nego

•

•

•

•

•
olje malinovih pešk
•
lifting peptilni kompleks
»age corrector
•
complex«
babassu olje
•

aktivira koži lastne
procese obnavljanja
neguje in kožo oskrbi
z bogato zalogo
vlage, ceramidov in
dragocenih olj
podpira delovanje celic
za opazno izboljšano
izraznost obraznih
linij in videz čudovito
negovane kože
olje malinovih pešk
»age corrector
complex«
aminokisline
rastlinskega izvora
kokosovo maslo

•

•
•

•
•
•
•

aktivira koži lastne
procese obnavljanja
obnovi in okrepi koži
lastne mehanizme
zaščite in podaljša
življenjsko dobo celic
pomaga popraviti
obstoječe poškodbe in
okrepi odpornost kože
v času nočnega počitka
izboljša videz kože
olje malinovih pešk
lipo-peptidni kompleks
Aminokisline
rastlinskega izvora
olje žafranike

Repair Mask
Regenerativna maska
•
•

•
•

•
•
•
•

aktivira koži lastne
procese obnavljanja
pomirja rdečico in
nadraženo kožo, ter
koži daje »spočit« in
harmoničen videz
zviša koži lastne zaloge
vlage in koži daje
gladek in poživljen
videz ter občutek
dolgotrajne svežine
olje malinovih pešk
oblika hialuronska
kisline s podaljšanim
sproščanjem
alantoin
olje žafranike

Vrsta kože

n, k, m

n, s, k

n, k, m

n, s, k

n, s, k

n, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

Tekstura

srednja

lahka/srednja

srednja

srednja

lahka

srednja

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po
čiščenju) nanesite
majhno količino (velikost
grahovega zrna) okoli oči
in ustnic in nežno vtrite,
vendar preprečite stik s
trepalnicami.
Nato uporabite ustrezen
izdelek za nego obraza.
Eye Cream & Mask je
primerna tudi kot maska 
za nego kože okrog oči.
Nanesite in pustite delovati
pribl. 15 minut, nato
odstranite.

Pred uporabo koncentrat
pretresite. Odprite vrat
ampule z robčkom ali
orodjem za odpiranje
ampule na točki preloma
Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega
(pika).
izdelka za nego predela okrog oči) nanesite količino kreme
Nanesite celotno vsebino na
v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte
očiščeno kožo obraza, vratu
in dekolteja. Ne nanašajte na
predel okrog oči. Po uporabi
ampule nanesite primerno
kremo za nego kože.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

2 do 3-krat pritisnite na
črpalko, da iztisnite izdelek
(vsakič 0,7 ml)
na dlan in nato zvečer po
čiščenju ter pred nanosom
vlažilne kreme nanesite na
obraz, vrat in dekolte. Kratek
čas počakajte, da koža
izdelek vpije. Night Repair
lahko čudovito kombinirate
z vsemi kremami
DR.GRANDEL, saj je peresno
»lahek« in se hitro vpije.

Po čiščenju nanesite
približno 2 čajni žlički
izdelka na obraz, vrat in
dekolte in pustite delovati
približno 15 minut.
Preostanek odstranite s
toplo, vlažno blazinico za
umivanje ali s kozmetičnim
robcem. Odvisno od
občutka na koži, pa lahko
nego zaključite z nanosom
ustrezne kreme za predel
okoli oči/obraz.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

HYDRO LIPID
Za zahtevno kožo

Supermoist
Dnevna krema za zahtevno kožo

Izdelki

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•

•
•
•

Ultra Night
Nočna krema za zahtevno kožo

Ultra Mask
Intenzivna maska

•
koži zagotavlja dolgotrajno vlaženje in dragocene
lipide
•
naravna negovalna olja ščitijo kožo skozi ves dan •
koža postane še posebej mehka in gladka
•

vzpostavi popolno ravnovesje med vlago in lipidi
v koži
obnavlja v času nočnega počitka
dolgotrajno odpravlja občutek zateglosti in gladi
kožo na hrapavih predelih
ustvarja gladko, mehko polt mladostnega videza

•
•
•
•

izboljša voljnost in elastičnost
naredi polt bolj gladko in čvrsto
izboljša teksturo kože
površina kože je sveža in čvrsta

epigran
aloe vera
olje pšeničnih kalčkov in jojobino olje

epigran
aloe vera
olje pšeničnih kalčkov in jojobino olje

•
•
•

bio peptidi
vitamin A
karitejevo in kakavovo maslo

•
•
•

Vrsta kože

n, s

n, s

n, s

Stanje kože

o, z

o, z

o, z

Tekstura

bogata

bogata

srednja

Uporaba

Zjutraj ali zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela okrog oči) nanesite količino
kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte.
Supermoist in Ultra Night izdelka predstavljata idealno kombinacijo osnovne vsakodnevne nege, ki ju lahko
dopolnite z izdelki te linije ali dodatnimi ampulami.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Po čiščenju nanesite približno 2 čajni žlički na obraz,
vrat in dekolte in pustite delovati pribl. 15 minut.
Preostanek lahko pustite delovati čez noč. Lahko ga
tudi nežno vtrete v kožo.
Ultra Mask izdelek je čudovita maska tudi za roke,
še posebej v zimskih mesecih, ko koža na rokah
potrebuje več nege kot običajno.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

BEAUTY X PRESS
Energija x Svežina x Sijaj

Eye Contour
Za sijoče, lepe oči

Izdelki

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•

•
•

spodbudi mikrocirkulacijo in na ta
način krepi in poveča čvrstost kože
na predelu okoli oči
kožo oskrbi z obilo vlage ter gladi
majhne gube in gubice

»bright eye complex«
črni oves

Reload
24-urna poživljajoča vlažilna nega

•

•

kožo oskrbi z dolgotrajno zalogo
vlage in prepreči izgubo le-te
kožo varuje pred negativnimi vplivi
okolja in prezgodnjim staranjem
koži daje svež in poživljen videz

•
•
•

»hydra herba« kompleks
»lemon protect« kompleks
kofein

•

Moisturize
24-urna sproščujoča vlažilna nega

•
•
•

•
•
•

kožo oskrbi z dolgotrajno zalogo
vlage in prepreči izgubo le-te
kožo varuje pred negativnimi vplivi
okolja in prezgodnjim staranjem
deluje kot takojšen protistresni
program za kožo

»hydra herba« kompleks
»lemon protect« kompleks
kompleks za odpornost kože

Optimize
24-urna nega, ki matira

•
•

•

očara na večih ravneh: zmanjša
vidnost por, matira mastno polt in ji
daje novo svežino
takoj vidni rezultat: gladka koža in
prepričljivo lep sij

»teint-optimize« kompleks

Vrsta kože

n, s, k, m

n, k, m

n, s, k

n, k, m

Stanje kože

o, z, r

z, r

o, z, r

o, z

Tekstura

lahka

lahka

srednja

lahka

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po
čiščenju in pred nanosom
negovalnega izdelka za predel okoli
oči) nanesite s pomočjo hladilne
kroglice roll-on tube. Ne nanašajte na
trepalnice.

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po nanosu ustreznega izdelka za nego predela
okoli oči) nanesite za lešnik veliko kapljo izdelka na kožo obraza, vratu in
dekolteja.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Zjutraj in zvečer nanesite na
očiščeno kožo obraza, vratu
indekolteja. Potem si umijte roke.
Kadar izdelek uporabljate kot
koncentrat: po unjegovi uporabi
nanesite ustrezno DR. GRANDEL
negovalno kremo.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

BEAUTY X PRESS
Energija x Svežina x Sijaj

The Ampoule
Koncentrat aktivnih sestavin

Izdelki

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•

opazno gladi in omili majhne gube in
gubice, ki nastanejo zaradi obrazne mimike
intenzivno vlaži
zahvaljujoč »soft-focus« učinku ustvari videz
svežine in leska
takoj viden rezultat: osvežujoč »wow-effect«

•
•
•

izvleček alg
kamilica
pigmenti za lesk

•
•

Concealer
Prekrije nepravilnosti in poenoti polt

Foam your Hands
Pena za roke

•
•

•
prekrije nepravilnosti, majhne gubice in kolobarje
•
pod očmi
se popolnoma zlije z vsakim odtenkom in pomiri
•
od stresa obremenjene predele okoli oči
vodoodporen, hladilen
•
lahkotna struktura z »anti-age« učinkom

•
•

izvleček kamilice
kombinacija vitamina E in zaščitnih peptidov

•
•

•
•
•
•

izboljša vlažnost kože
poenoti strukturo kože tre hkrati zmanjšuje
rdečico in hrapavost
koža se bolje regenerira in nova vrstica: krepi
zaščitne funkcije kože
idealna za zaščito in nego kože, ki daje mehkobo
in svežino

urea
vitamin E
karitejevo maslo
jojoba olje

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

Tekstura

lahka

lahka

lahka

Uporaba

Pred uporabo koncentrat pretresite.
Odprite vrat ampule z robčkom ali orodjem za
odpiranje ampule na točki preloma (pika). Nanesite
celotno vsebino na očiščeno kožo obraza, vratu
in dekolteja. Ne nanašajte na predel okrog oči. Po
nanosu uporabite primerno DR. GRANDEL negovalno
kremo.

Concealer uporabite zjutraj pred ali po uporabi
podlage za ličila. Nanesite ga na izbrane predele in
nato razmažite s prstancem ali z nežnim tapkanjem
vtrite v kožo.
Namig: z izdelkom Concealer lahko ustvarite odlične
poudarke – bodisi visoko na ličnicah, na čelu ali na
bradi – za takojšen svež lesk.

Priporočena uporaba po vsakem umivanju rok. Pred
uporabo vsebino dobro pretresite in embalažo držite
v vertikalnem položaju. Za oreh veliko kepico iztisnite
na dlan in vtrite z masažnimi gibi v kožo.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PERFORMANCE 3D
Večdimenzionalni rezultati

EYE
Koncentrirana nega za oči

Izdelki

•

Učinek in
koristi

•
•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•
•
•
•
•
•

FACE
Koncentrirana 24-urna krema

visoko učinkovita nega s trojnim delovanjemsprosti, gladi in pomladi predele okrog oči
opazno in trajno zmanjša manjše gube in gubice
odpravi temne kolobarje pod očmi in druge
znake utrujenosti
odpravi vrsto znakov staranja na predelu okoli
oči in ustnic
kožo varuje pred stresom in drugimi škodljivimi
dejavniki okolja ter koži daje mladosten videz

•

•

za svežo, sijočo, sproščeno kožo mladostnega
videza
visoko učinkovita nega s trojnim delovanjem
gladi gubice in gube
kožo trajno in intenzivno oskrbi z vlago in visoko
kakovostnimi negovalnimi sestavinami
odpravi vrsto znakov staranja in kožo varuje pred
stresom ter drugimi škodljivimi dejavnikiiz okolja
za navlaženo polt mladostnega videza

hialuronska kislina s podaljšanim sproščanjem
izvleček mire
»mikrolift«
kompleks sestavin, ki spodbujajo drenažo
»eye fit«
pigmenti, ki lomijo svetlobne žarke
»cell-active-VIP®«
jojobino olje

•
•
•
•
•
•
•
•

hialuronska kislina
hialuronska kislina s podaljšanim sproščanjem
hialuronska kislina z učinkom polnila
peptidi za sproščanje kože
izvleček mire
»mikrolift«
»cell-active-VIP®«
jojobino olje

•
•
•

ULTRA LIFT
Koncentrat aktivnih snovi

•

•

nemudoma izboljša teksturo kože in ji da bolj
poenoten videz
gladi gube od znotraj navzven, tudi gubice na
predelu dekolteja
nudi dolgotrajno podporo strukturi kože in jo
krepi
zviša kožne lastne zaloge vlage in s tem ustvarja
živahen, mladosten videz
idealen kot podlaga za make-up

•
•
•
•

izvleček mire
kompleks diamantnega prahu
cell-active-VIP ®
izvleček hidraherbe

•
•
•

Vrsta kože

n, s, k

n, s, k

n, s, k

Stanje kože

z

z

z

Tekstura

srednja

srednja

bogata

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju) nanesite majhno
količino (velikost grahovega zrna) okoli oči in ustnic
in nežno vtrite, vendar preprečite stik s trepalnicami.
Nato uporabite ustrezen izdelek za nego obraza.

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi
ustreznega izdelka za nego predela okrog oči)
nanesite količino kreme v velikosti lešnika na obraz,
vrat in dekolte.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

2 do 3-krat pritisnite na črpalko, da iztisnite izdelek
(vsakič 0.7 ml) na dlan in nato (zjutraj in/ali zvečer)
po čiščenju ter pred nanosom vlažilne kreme
nanesite na obraz, vrat in dekolte in počakajte, da
koža izdelek vpije. Nato uporabite ustrezen izdelek
za nego obraza.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

ELEMENTS OF NATURE
Naravna lepota
Izdelki
•
•

Učinek in
koristi

Contour Balm
Čvrstilna nega za predel
okoli oči in ustnic

Puri Soft
Nežni čistilni gel

•
•

Pomembne
•
aktivne
sestavine

blago, nežno čiščenje na
naravni podlagi
omili občutek zateglosti
na koži
odstrani tudi
vodoodporna ličila za oči
in šminko
ustvari občutek nove,
naravne čistosti

blage čistilne sestavine
olja koruznih kalčkov

•
•
•
•
•

•
•
•
•

gladi gubice in gube
izboljša izraznost linij na
predelu oči in ustnic
izboljša mikrocirkulacijo
in sposobnost obnavljanja
kože
kožo vlaži in ohranja
njeno vlažnost
za gladek, mehak predel
okoli oči in ustnic

epigran
izvleček sivke
karoten
arganovo olje

Hydro Soft
Sveža vlažilna krema
•
•
•
•

•
•

kožo bogato in
dolgotrajno vlaži
koža je občutno manj
zategla
gladi hrapava področja
kože, ki se luščijo
za posebno gladko, mehko polt

vitamin F (linolenska
kislina)
aloe vera

Hyaluron
Intenzivna vlažilna nega
•
•
•
•

•
•

za takojšen, opazen
vlažilni učinek
osvežilno vlaženje, ki traja
še ure po nanosu
podpira lastno sposobnost kože, da zadrži vlago
za dolgotrajno svežino in
mladostno polt
aminokisline rastlinskega
izvora
hialuronska kislina s
podaljšanim sproščanjem

Anti Age
Krema za mladostno kožo

•
•
•
•
•

gladi gubice in gube
zmanjša globino gub
pozitivno vpliva na obnovo celic in kožo ščiti
pred prekomerno izgubo vlage
ščiti pred negativnimi zunanjimi dejavniki
za gladko, mladostno in čvrsto polt

•
•

kalcij
karoten

olje iz plemenitih pšeničnih kalčkov in zaščitno arganovo olje za
nego kože

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k

n, s, k, m

n, s, k

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

z

o, z

n, s, k

Tekstura

lahka

srednja

lahka

lahka

srednja

Uporaba

Zjutraj in zvečer z rahlo
navlaženimi prsti nanesite na
obraz, vrat in
dekolte ter vtrite v kožo.
Sperite z mlačno vodo ali
odstranite z ogreto, vlažno
flanelno brisačo.

Zjutraj in zvečer (po
čiščenju) nanesite majhno
količino (velikost grahovega
zrna) okoli oči in ustnic ter
nežno vtrite v kožo, a
preprečite stik s trepalnicami. Nato uporabite ustrezen
izdelek za nego obraza.
Contour Balm je primeren tudi
kot maska za nego kože okrog
oči. Nanesite na celotni predel
okoli oči in pustite delovati
pribl. 15 minut. Potem
odstranite ali nežno vtrite v
kožo.

Zjutraj ali zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela okrog oči - Contour Balm) nanesite
količino kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte. Kreme iz te linije lahko zelo dobro kombinirate med seboj,
kadar koža zvečer potrebuje nekoliko več bogate nege, pomirjanje idr. (zjutraj Hydro Soft in zvečer Anti Age ali
zjutraj Nutra Lifting in zvečer Anti Stress). Izdelki linije »Elements of nature« linije so čudoviti spremljevalci na poti
do naravno lepe kože.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

ELEMENTS OF NATURE
Naravna lepota
Izdelki

•
•

Učinek in
koristi

•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•

izboljša videz obraznih linij
in jih opazno gladi
ima učinek naravnega
liftinga
vidno zmanjša znake
staranja
za takojšen občutek
svežine
za bolj gladko in
mladostno sijočo kožo

vitamin E
kamilica
biopeptidi

Hyaluron Sleeping
Cream
Nočna krema za napeto,
sproščeno kožo

Regeneration
Izdatna nega za obrazne
linije

Nutra Lifting
Učvrsti in poživi kožo
•
•
•
•
•

•
•

gladi majhne gubice in
gube
zmanjša globino gub
pozitivno vpliva na obnovo
celic in kožo ščiti pred prekomerno izgubo vlage
kožo varuje pred škodljivimi dejavniki okolja
za gladko, mladostno
čvrsto polt

vitamin E
bioflavonoidi

•
•
•
•

•
•
•

intenzivno vlaži tudi
globlje sloje kože
spodbuja distribucijo hialuronske kisline v koži
spodbuja delitev celic in s
tem regeneracijo kože
krepi odpornost kože pred
okoljskimi vplivi

mikro hialuronska kislina
pantenol
črni oves

Anti Stres
Pomirjujoča, bogata nega

•
•
•
•
•

•
•

Derma Pur
Ravnovesje za kožo
•
•

za nežno, dolgotrajno
nego
•
vlaži in ščiti kožo pred
stresnimi dejavniki
•
uravnava in pomirja kožo
koža jo zelo dobro prenaša
•
za enakomerno pomirjeno,
enotno polt
•

uravnava in uravnoteža
zmanjša neprivlačen masten sijaj
odpravlja kožne nepravilnosti
pomirja rdečico in
razdraženo kožo
pozitivno vpliva na regeneracijo razdražene kože
za pomirjeno, poenoteno
polt

magnezij
azulen

•
•

vitamin B7 (biotin)
cink

Vrsta kože

n, s, k

n, s

n, s, k

n, s, k

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

z

Tekstura

srednja

bogata

srednja

srednja

lahka

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka
za nego predela okrog oči - Contour Balm) nanesite količino
kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte. Kreme iz te
linije lahko zelo dobro kombinirate med seboj, kadar koža zvečer
potrebuje nekoliko več bogate nege, pomirjanje idr. (zjutraj
Hydro Soft in zvečer Anti Age ali zjutraj Nutra Lifting in zvečer
Anti Stress). Izdelki linije »Elements of nature« so čudoviti s
premljevalci na poti do naravno lepe kože.

Pred spanjem nanesite na
očiščen obraz, vrat in dekolte.
Predhodno nanesite Contour
Balm na predel okrog oči.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka
za nego predela okrog oči - Contour Balm) nanesite količino
kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte. Kreme iz te
linije lahko zelo dobro kombinirate med seboj, kadar koža zvečer
potrebuje nekoliko več bogate nege, pomirjanje idr. (zjutraj
Hydro Soft in zvečer Anti Age ali zjutraj Nutra Lifting in zvečer
Anti Stress). Izdelki linije »Elements of nature« so čudoviti s
premljevalci na poti do naravno lepe kože.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

ELEMENTS OF NATURE
Naravna lepota
Epigran
Multiaktiven izvleček pšeničnih
kalčkov

Izdelki

Učinek in
koristi

•
•
•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

•

gladi in učvrsti
zmanjšuje gube
spodbuja naravno obnovo celic
opazno izboljša
mikrocirkulacijo in vlažnost
kože
bogata z osnovnimi hranilnimi
snovmi, pomaga, da koža
ostane mladostna

Nutra Rich
Regenerativno olje
•
•
•

•
•
•

epigran

krepi regenerativno moč kože
in ščiti pred negativnimi vplivi
okolja
sprošča in gladi gube, ki
nastanejo zaradi mimike obraza
hranilna nega za suhe in
občutljive predele kože, ki
obnovi lipidno ravnovesje

olje rakitovca
izvleček sivke
vitamin F (linolenska kislina)

Cream Mask
Gladi in vrača ravnovesje
•
•
•
•
•

•
•
•

preprečuje prezgodnje
nastajanje gub
spodbuja mikrocirkulacijo in
aktivira dejavnike, ki vplivajo na
obnovo kože
koži zagotavlja blagodejno
vlažnost
uravnoteži in izboljša videz
za enakomerno lepo, gladko in
mehko kožo
epigran
kaolin
arganovo olje

Body Cream
Svilnata, čvrsta koža

•
•
•
•

gladi in učvrsti
koži zagotavlja vlažnost
spodbuja mikrocirkulacijo in aktivira dejavnike,
ki vplivajo na obnovo kože
za svilnato, mehko, gladko kožo

•
•
•
•

epigran
aminokisline
olje pšeničnih kalčkov
arganovo olje

Vrsta kože

n, s, k, m

n, k, s

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

n, s, k, m

Tekstura

lahka

bogata

srednja

srednja

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in
pred nanosom vlažilne kreme)
nanesite vsebino približno 2
pipet (0.7 ml) na obraz, vrat in
dekolte ter pustite, da koža izdelek
vpije. EPIGRAN je na voljo tudi v
ampulah.
Za še opaznejši rezultat lahko
izdelek Epigran uporabite tudi za
nego predela okoli oči.
Po njegovi uporabi nanesite
ustrezen izdelek za nego obraza.

Nanesite približno 2 čajni žlički na
obraz, vrat in dekolte po čiščenju in
pustite delovati pribl. 15 minut.
Preostanek odstranite z rahlo
ogreto in vlažno flanelno brisačo
ali kozmetičnim robcem. Po potrebi
nanesite še ustrezno kremo za
nego predela okoli oči in obraza.

Po tuširanju, kopeli ali kadarkoli vam ustreza.
Ta visoko kakovosten izdelek je primeren tudi za
nego rok. Najprej nanesite majhno količino Epigran
izdelka in nato Body Cream ter pustite delovati
približno 10 – 15 minut. Zaključite z nežno masažo.
Body Cream je tudi idealna nega za moškega, ki se
zaveda pomena nege kože.

Po čiščenju in negi predela okoli
oči, vtrite 1 do 2 kapljici izdelka v
kožo obraza, vratu in dekolteja.
Nego zaključite z ustrezno
DR. GRANDEL kremo, s čimer
okrepite in zagotovite svež in
prijeten obutek kože.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

SENSITIVE BALANCE
Za občutljivo, razdraženo kožo

Day Care
Dnevna krema

Izdelki

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

Night Care
Nočna krema

•

podpira koži lastno odpornost in jo tako varuje
pred vsavsakodnevni stresi
pomirja in neguje občutljivo kožo
kožo ščiti in spodbuja njeno naravno sposobnost
ohranjanja vlažnosti
za pomirjeno, poenoteno polt in občutek ugodja

•
•
•
•
•

razvaja in neguje kožo v času nočnega počitka
pomirja občutljivo kožo
spodbuja obnovo celic
zagotavlja dolgotrajno vlažnost kože
za pomirjeno, poenoteno lepo polt in občutek
ugodja

•
•
•

Bisabolol
Alantoin
Olje avokada in pšenično olje

•
•
•

Bisabolol
Alantoin
Olje avokada in pšenično olje

•
•

Elissima
Kapsule za nego kože

•
•
•
•
•

•
•
•

za posebno nego suhe, občutljive in hitro
razdražljive kože
vidno in opazno izboljša in pomirja strukturo
kože že ob prvem nanosu
ščiti kožo pred negativnimi okoljskimi dejavniki
deluje protivnetno
za lepo, pomirjeno in poenoteno polt

Gamma-linolenska kislina iz olja svetilina in
borage
Izvleček riževe lupine
Vitamin E

Vrsta kože

n, d

n, d

n, d

Stanje kože

s, r

s, r

s, z, r

Tekstura

srednja

bogata

bogata

Uporaba

Zjutraj ali zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela okrog oči) nanesite količino
kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte. Day Care in Night Care kremi predstavljata idealno
kombinacijo za osnovno vsakodnevno nego, ki jo lahko za še večji učinek dopolnite bodisi z aktivnim
koncentratom Ellissima ali z dodatnimi ampulami.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Vsebino ene kapsule zjutraj in/ali zvečer nanesite
na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja preden
nanesete vlažilno kremo. Počakajte, da koža izdelek
vpije. Nato uporabite ustrezno kremo za nego kože.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

ULTRA SENSITIVE
Za zelo občutljivo kožo

Eye Cream
Krema za oči proti gubam

Izdelki

Učinek in
koristi

•
•
•
•

ščiti tanko, razdraženo kožo okoli oči
spodbuja koži lastno zaščitno pregrado
pomirja razdraženo kožo
sprošča, gladi in zmanjša gubice in gube

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•
•

izvleček tamarinde
»skin repair complex« (izvleček kvasa)
izvleček vodne kreše
avokadovo olje

Anti-Stress Fluid
Pomirjujoči 24-urni balzam

•
•

Repair Cream
Pomirjujoča krema proti staranju

•
•

intenzivna vlaga za razdraženo kožo
srbečica, zateglost in občutek suhe kože izginejo
takoj po nanosu
krepi koži lastne zaščitne mehanizme
gladi in pomirja hrapave in suhe predele kože

•
•
•
•
•

bogata vlažilna nega kože
pomirja rdečico in razdraženo kožo
podpira koži lastno zaščitno pregrado
gladi hrapavo kožo in jo naredi gladko
sprošča, gladi in zmanjša gubice in gube

•
•
•
•

izvleček tamarinde
izvleček tigrove trave
»defence balancer«
olje slivovih koščic

•
•
•
•

izvleček tamarinde
izvleček tigrove trave
izvleček vodne kreše
olje semen amaranta

Vrsta kože

n, s, k, m

n, k, m

n, s, k

Stanje kože

o, z, r

o

o, z, r

Tekstura

lahka

lahka

srednja

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju) nanesite manjšo
količini kreme (v velikosti grahovega zrna) in jo
nežno vtrite v kožo. Preprečite stik s trepalnicami.
Po uporabi kreme nanesite ustrezen izdelek za nego
obraza.

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego oči iz te linije - Eye Cream) nanesite
količino kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in dekolte.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PURIFACE
Za čisto, svežo polt

Dermabalance
24-urna nega

Izdelki

Učinek in
koristi

•
•
•
•
•

odstranjuje nečistoče
gladi hrapave in nadražene predele kože
krepi naravno pregrado kože
kožo sprosti
za čisto in enakomerno polt

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

»defence balancer«
bio regulator vlage v koži

Sebocontrol
light
24-urna nega

Dermabalance Mask
Maska z aktivnimi sestavinami

•
•
•
•
•

pomirja in gladi
zmanjšuje rdečico, pekoč občutek in srbenje
deluje protivnetno
neguje, gladi in čisti suho, poškodovano kožo
povečuje količino vlage v koži in krepi lastno
zaščito

•
•

»sensitive normalizer«
bio regulator vlage kože

•
•
•
•
•
•

24-urna krema, ki ne masti
zmanjšuje prekomerno tvorbo sebuma
učinkuje antibakterijsko in preprečuje
nepravilnosti
čisti polt
odpravi mozolje in izpuščaje
uravnoteži razmerje med vlago in maščobo

•
•
•

»clear-skin complex«
izvleček avokada
črni oves

Vrsta kože

n, s, k

n, s, k

n, k, m

Stanje kože

o, z

o, z

o

Tekstura

lahka/srednja

lahka/srednja

lahka

Nanesite približno 2 čajni žlički na obraz, vrat in
dekolte po čiščenju in pustite delovati pribl. 15 minut.
Preostanek nežno vtirajte v kožo ali odstranite z rahlo
ogreto in vlažno flanelno brisačo ali kozmetičnim
robcem. Po potrebi nanesite še ustrezno negovalno
kremo.

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela okrog oči) nanesite
količino kreme v velikosti lešnika na obraz, vrat in
dekolte.

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi
ustreznega izdelka za nego predela okrog oči)
nanesite količino kreme v velikosti lešnika na obraz,
vrat in dekolte.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PHYTO CARE
Tradicionalni pripomočki

Azulen
24-urna obrazna nega

Izdelki

Učinek in
koristi

•
•
•
•
•

pomirja razdraženo, pordelo kožo
zmanjša razdražljivost
krepi regenerativne moči
zagotavlja blagodejno vlažnost kože
za uravnoteženo polt in občutek gladke kože

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•
•

azulen
vitamin A in E
epigran
olje žitnih kalčkov

Vrsta kože

n, s, k

Stanje kože

z

Tekstura

srednja

Uporaba

Po nanosu primernega izdelka za nego predela okoli oči zjutraj in/ ali zvečer nanesite za lešnik veliko kapljo izdelka na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja.
Kremo Azulene lahko uporabite na kateremkoli predelu telesa, kjer se pojavi rdečica in kjer koža potrebuje pomiritev ter podporo.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

CLEANSING
Čisti užitek čiščenja
REMOVE – občuti svobodo

Izdelki

Eye Make-up Remover
Micell Cleansing Water
Gel
Čistilna voda z micel
Odstranjevalec ličil za
tehnologijo
oči

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

•
•

nežno odstrani ličila z
oči in ustnic
izdelek dobro prenaša
vsaka koža
regenerira in uravnava
vlago občutljive kože
na predelu oči

pantenol
blagi tenzidi

•
•
•
•

•
•

globinsko čiščenje por
uporablja se brez vode,
zato je primeren za
potovanja
lahko se uporablja tudi
za odstranjevanje ličil z
oči in ustnic
deluje protivnetno in
zmanjšuje pore

»phyto detox«
pantenol

CLEAN SOFT - občuti mehkobo
Cleansing
Milk
Nežno mleko za
čiščenje

Micell Cleansing Oil
Čistilno olje z micel
tehnologijo

•

•

•

odličen za
odstranjevanje zelo
obstojnih ličil, saj topi
tudi liposolubilne delce
pomirja kožo in ji daje
občutek svobode

oljna struktura iz
tekočega karitejevega
masla, skvalana in
jojoba olja.

•
•
•
•

•
•
•

nežno čiščenje
ima pomirjevalni učinek
na občutljivo kožo
obnavlja maščobo,
odpravlja neprijetne
občutke zategnjenosti
koži daje izjemno
gladek občutek

pantenol
»hydrosoft«
jojoba olje

Gentle Foam Cleanser
Nežna čistilna pena za
občutljivo kožo

•
•
•

•
•

Soft Tonic
Pomirjujoči tonik brez
alkohola

nežno, pomirjajoče
čiščenje za razdraženo
•
in zelo občutljive kožo
•
ščiti naravno pregradno
funkcijo kože
•
koža je po uporabi
vlažna, čista in mehka

kožo dodatno navlaži
pomirja občutljivo in
napeto kožo
daje koži občutek
sproščenosti

izvleček tamarinde
blagi tenzidi iz jabolk

alantoin

•

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k

n, s, k

n, s, k, m

n, s, k

Stanje kože

o, z, r

o

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

Tekstura

srednja

srednja

srednja

lahka

srednja

lahka

Uporaba

Zjutraj in zvečer ga
nanesite na kožo s pomočjo
bombažne blazinice in
ga pustite delovati kratek
čas. Nato odstranite ličila s
krožnimi gibi.

Nanesite na bombažne
blazinice in najprej
odstranite ličila s predela
oči. Nato očistite obraz, vrat
in dekolte.
Postopek lahko večkrat
ponovite - odvisno od
intenzivnosti ličila.

Nanesite na suho kožo
obraza, vratu in dekolteja.
Z rahlo navlaženimi rokami
in sperite z mlačno vodo.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Zjutraj in zvečer nanesite na obraz, vrat in dekolte s suhimi
ali rahlo navlaženimi rokami, masirajte v kožo in sperite z
mlačno vodo ali z vlažno in toplo brisačo.
Gentle Foam Cleanser bo prav tako odstranil ličila z oči in
ustnic.

Zjutraj in zvečer (po
čiščenju ali po pilingu)
nanesite izdelek na
bombažne blazinice in rahlo
udarjajte po obrazu, vratu in
dekolteju.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

CLEANSING
Čisti užitek čiščenja
Purigel
Osvežilni čistilni gel

Izdelki

CLEAN FRESH – občuti svežino

2 in 1 Cleansing Foam
Poživljajoča čistilna
pena z učinkom pilinga

PEEL - dober občutek
Effect Peeling
Prefinjen piling na
osnovi encimov

Fresh Tonic
Osvežilni tonik
•

•

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

•

kožo globinsko očisti in
jo poživi
odstrani nadležen
masten sijaj
daje koži občutek
svežine

blagi tenzidi

•
•
•

•
•

globinsko čisti kožo
odstranjuje nečistoče
za prefinjeno in čisto
polt

rastlinski tenzidi
4% sadna kislina, pH
vrednost 4,5–5,0

•
•
•
•

•
•

kožo vlaži
deluje antibakterijsko
in sproščujoče
polepša in matira polt
primeren tudi za po
britju

4 % AHA (vinska in
glikolna kislina)
7 % alkohola

intenzivno vlaži in gladi
kožo
•
za globinsko čiščenje
kože
•
nežno odstranjuje
mrtvo kožo
•
odvisno od uporabe,
lahko tudi
a) aktivira cirkulacijo kože ali
b) pomirja
•
•
•

proteaza (encim)
bambusovi delci
porcelanska glina
(kaolin)

Alpha Effect AHAPeeling Peel Index 20
Ferment Peeling
s pomočjo sadnih
Blagi encimski piling za
kislin, ki kožo mehčajo,
izboljšan videz kože
zmanjša gubice in gube
•
•
•
•
•
•
•

polt gladi in ji daje
uravnotežen videz
zmanjšuje gubice in
gube ter ima trajni
vlažilni učinek
odpravi rdečico,
nepravilnosti in
pigmentna znamenja
vidno izboljša kožo že
po nekaj nanosih

•
•
•

liposomsko kapsulirana
jabolčna kislina
5 % AHA = (citronska
•
kislina in mlečna kislina)
• pH 4,0–4,5

za prefinjen in gladek
videz kože
prijetna izkušnja z
nego kože, tudi za zelo
občutljivo kožo
ne vsebuje dišav ali
barvil

papain (encim papaje)

Vrsta kože

n, k, m

n, k, m

n, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

n, z, r

o

z

o, z

o, z, r

o, z

Tekstura

lahka

lahka

srednja

srednja

tekočina

prašek

Zvečer na očiščeno kožo
nanesite vsebino 1 – 2 pipet
in pustite delovati 5 – 10
minut (lahko da boste čutili
precejšnje ščemenje). Nato
nadaljujte z običajnim izdelkom za nego kože.
Izpiranje ni potrebno.
Izdelek uporabite enkrat do
dvakrat tedensko.

Premešajte pol čajne žličke
izdelka z nekaj vode v
posodi s čopičem in
nanesite peno na kožo.
Pustite 5 do 10 min in
navlažite s prsti. Nato
temeljito sperite. Izdelek
uporabite enkrat do dvakrat
tedensko.

Uporaba

Enkrat ali dvakrat na teden:
Mehanski piling: z rahlo
navlaženimi blazinicami
prstov razporedite izdelek
na očiščeno kožo obraza,
Zjutraj in zvečer nanesite na
vratu in dekolteja ter s
Zjutraj in zvečer nanesite na
Zjutraj in zvečer (po čiščenju
obraz, vrat in dekolte z rahlo
krožnimi gibi masirajte 2 – 3
obraz, vrat in dekolte z rahlo
ali pilingu) nanesite tonik z
navlaženimi rokami,
minute. Sperite z
navlaženimi rokami, zmablazinico vate ali s prsti
zmasirajte in sperite z
vodo in nanesite primsirajte in sperite z mlačno
na kožo obraza, vratu in
mlačno vodo. Pazite, da ne
eren izdelek za nego kože.
vodo.
dekolteja.
pride v oči.
Encimski piling:
nanesite kot masko na
predhodno
očiščeno kožo. Pustite
delovati 5 – 10 minut, nato
sperite.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

AMPULE
Majhna ampula, odlični rezultati
Episome
(samo strokovna
uporaba)

Izdelki

Učinek in
koristi

•
•
•

Pomembne •
•
aktivne
sestavine

vlaži
gladi
pomirja

aloe vera
liposomi

Hydro
Active

•
•
•

vlaži
gladi
osveži

•
•
•

vlaži
gladi
kožo napne

•

izvleček morskih
alg
kofein

•

hialuronska
kislina z učinkom
polnila
skvalenom

•

Hyaluron
Moisture
Flash

Hyaluron

•

•
•
•

vlaži
osveži
sijoča polt

•

klasična
•
hialuronska
kislina
•
Mikro hiluronska
Modre mikro alge

•
•

Instant
Smoother

Hyaluron at Night

•
•
•

vlaži
regenerira
hrani

•
•
•

gladi
matira
gladi

hialuronska
kislina
»synthesis
booster« skvalen

•
•

matysoft
»intelligent
sebum balancer«
liposomi

•

Beauty
Date

•
•
•

gladi
poenoti polt
za lepo, rožnato
polt

•

peptidi za
sproščanje kože
matysoft
ekstrakt alpskih
marjetic

•
•

Vrsta kože

n, k, s

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, k, s

n, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

z

o, z

k, z

o, z, r

o, z

z, r

Tekstura

lahka

lahka

lahka/srednja

lahka

lahka

lahka

lahka

Uporaba

Ampule lahko uporabljate za doseganje posebnega učinka (kadarkoli ali ob posebnih priložnostih) ali kot del dolgotrajnejše nege za izboljšanje stanja kože.
Postopek nege lahko traja 1–4 tedne, odvisno od želenega učinka. Ampule lahko uporabljate po čiščenju in pred vlaženjem, dva do trikrat na teden. Celotno vsebino
ampule nanesite na obraz, vrat in dekolte s prsti in nežno masirajte v kožo.
Idealni čas za uporabo je zvečer, lahko pa jih uporabite tudi zjutraj ali čez dan. Če ste ampulo uporabili zjutraj, nanjo nanesite še primerno vlažilno ali obarvano
dnevno kremo, saj tako dosežete boljšo absorbcijo koncentrata. Po nanosu ampule lahko nanesete tudi masko. V tem primeru najprej počakajte, da se vsebina
ampule absorbira v kožo in nato nanesite masko v sloju, ki prekrije kožo obraza, vratu in dekolteja. Pustite delovati 15–20 minut, nato preostanek maske vtirajte ali
odstranite s kozmetičnim robcem. Medsebojno dopolnjujoče delovanje ampule in maske daje še boljše rezultate.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

AMPULE
Majhna ampula, odlični rezultati

Forever
39

Izdelki

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•

učvrsti
krepi
ponovno
aktivira

•

izvleček
makro alge
rubin v
prahu
kofein

•

Contour
Lift

Retinol

•
•
•

gladi
krepi
učvrsti

•
gladi
•
poenoti polt
•
regenerira

•

ekstrakt
sirke
kompleks
peptidov
z učinkom
liftinga

•

•
•
•

•
•

retinol
liposomi

Beauty
Sleep

Time Out

•
•
•

regenerira
pomirja
intenzivno
vlaži

•
•
•

izvleček iz
•
popka cedre
izvleček fige •
pantenol

regenerira
pomirja
gladi gube
zaradi
obrazne
mimike

izvleček
sivke
izvleček
kamilice

Cell
Repair

Collagran

•
•
•

•
•

gladi
vlaži
stimulira

izvleček
korenja
bio peptidi

•
•
•

gladi
pomlajuje
vzpodbudi
obnovo

•

matične
celice
jabolka in
grozdja
skvalen

•

Beauty
Flash

•
•
•

•
•

SOS

gladi
•
uravnoteži
•
poenoti polt •

pomirja
regenerira
korigira

•

kompleks
sladkega
korena,
divjega
kostanja in
kofeina
glukan

matysoft
izvleček
krvavega
mlečnika
•

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, k, s

Stanje kože

o, z, r

o, z

o, z

o, z, r

o

o, z

o, z

o, z

o

Tekstura

lahka

lahka

lahka

lahka

lahka/srednja

lahka

lahka

lahka

lahka

Uporaba

Ampule lahko uporabljate za doseganje posebnega učinka (kadarkoli ali ob posebnih priložnostih) ali kot del dolgotrajnejše nege za izboljšanje stanja kože.
Postopek nege lahko traja 1–4 tedne, odvisno od želenega učinka. Ampule lahko uporabljate po čiščenju in pred vlaženjem, dva do trikrat na teden. Celotno vsebino
ampule nanesite na obraz, vrat in dekolte s prsti in nežno masirajte v kožo.
Idealni čas za uporabo je zvečer, lahko pa jih uporabite tudi zjutraj ali čez dan. Če ste ampulo uporabili zjutraj, nanjo nanesite še primerno vlažilno ali obarvano
dnevno kremo, saj tako dosežete boljšo absorbcijo koncentrata. Po nanosu ampule lahko nanesete tudi masko. V tem primeru najprej počakajte, da se vsebina
ampule absorbira v kožo in nato nanesite masko v sloju, ki prekrije kožo obraza, vratu in dekolteja. Pustite delovati 15–20 minut, nato preostanek maske vtirajte ali
odstranite s kozmetičnim robcem. Medsebojno dopolnjujoče delovanje ampule in maske daje še boljše rezultate.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

Vlaži				

takojšna vlažnost

Anti-age					

Hydro
Active

Hyaluron

Hyaluron
Moisture
Flash

Hyaluron
at Night

••

••

••

•

dolgotrajna vlažnost

Beauty
Date

Forever
39

Contour
Lift

Retinol

Time
Out

Beauty
Sleep

•

kožo napne

••

••

Collagran

•

•

•
•
••
•

••

••

••
•

z učinkom “push-up”

••

••

•

•

obnavlja

••

••

Regenerira

•

••

hrani
•

•

•

pomirja, poenoti

sijaj

••

••

stimulira, korigira

matira

SOS

•

učvrsti

poenoti polt

Beauty
Flash

Pomiri

••

kožo pomladi

gladi gubice in gube

Cell
Repair

••

••

globoka vlažnost

poživlja
revitalizira

Instant
Smoother

Stimulira Izboljša

Obnavlja

•

•

•

••

•

••
•

••

•

•

•
•

••

••

Infiltriranje koncentratov aktivnih sestavin
Linija

PROFESIONALNA KOLEKCIJA - AMPULE

Izdelek

Episome

Hydro Active

Oxygen O2

Hyaluron

Hyaluron Moisture Flash

Hyaluron at
Night

Anti-Age

instant
Smoother

Beauty
Date

Dozirna posoda

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

Ionotoforesija

ne

katoda (-)

ne

ne

katoda (-)

ne

anoda (+)

ne

katoda (-)

Ultrazvok

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

Linija

PROFESIONALNA KOLEKCIJA - Ampule

Izdelek

Forever 39

Contour Lift

Retinol

Time Out

Beauty Sleep

Collagran

Cell Repair

Beauty Flash

SOS

Dozirna posoda

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

ampula

Ionotoforesija

anoda (+)

katoda (-)

ne

katoda (-)

ne

katoda (-)

ne

ne

anoda (+)

Ultrazvok

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

Linija

BEAUTYGEN

NUTRI
SENSATION

BEAUTY X
PRESS

ELEMENTS OF
NATURE

Izdelek

RENEW AMPOULE

ampula

ampula

epigran

Dozirna posoda

ampula

ampula

ampula

dozirnik

Ionotoforesija

anoda (+)

ne

anoda (+)

katoda (-)

Ultrazvok

primerno

primerno

ne

primerno

Linija

HYDRO
ACTIVE

PROTECT

PROTECT

BEAUTYGEN

TIMELESS

TIMELESS

HYDRO
LIPID

PERFOR- MANCE
3D

Izdelek

Moisture Depot

A.C.E Vita Phase

Cell Vital C

RENEW ESSENCE

Concentrate

Serum

Two Phase

Ultra Lift

Dozirna posoda

dozirnik

pršilo

dozirnik

dozirnik

dozirnik

dozirnik

pršilo

dozirnik

Ionotoforesija

katoda (-)

ne

anoda (+)

katoda (-)

ne

anoda (+)

ne

ne

Ultrazvok

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

primerno

Linija

HYDRO
ACTIVE

SENSITIVE
BALANCE

Izdelek

Hyaluron FillerCaps

Ellissima

Dozirna posoda

kapsula

kapsula

Ionotoforesija

ne

ne

Ultrazvok

primerno

primerno

Legenda
Iontoforezija:
Ne = ionotoforesija ni ustrezna, ker izdelek vsebuje lipide in ne povzroči vidnega izboljšanja kože.
Čas tretmaja 5–7 minut je v osnovi priporočljiv za iontoforezo.
Običajni tok 0,4 mA/cm 2 je dovolj.
Ultrazvok:
Vsi koncentrati DR. GRANDEL so primerni za uporabo z ultrazvokom.

SPECIALS
BB, UV & CO
COUPEROSE EXPERT
Cream
Regenerativna krema
proti kuperozi

Izdelki

•

•

Učinek in
koristi

•
•
•
•

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•

COUPEROSE
EXPERT
Concentrate
Serum proti kuperozi

krepi krvne žilice v
koži in pripomore k
stabilizaciji kožne
bariere
dolgoročno zmanjšuje
pojav rdečice
kožo obnavlja in izboljša njeno prožnost
kožo ščiti pred vplivom
infrardečega sevanja
takoj pomiri vzdraženo
kožo
rahlo prekrije vidno
rdečico

•

izvleček škrlatne alge
kompleks peptidov z
bakrom
biotehnološki encimi

•
•

•
•
•
•
•

•

krepi krvne žilice v
koži in pripomore k
stabilizaciji kožne
bariere
dolgoročno zmanjšuje
pojav rdečice
kožo obnavlja in izboljša njeno prožnost
kožo ščiti pred vplivom
infrardečega sevanja
takoj pomiri vzdraženo
kožo
rahlo prekrije vidno
rdečico
izvleček škrlatne alge
kompleks peptidov z
bakrom
biotehnološki encimi

PERFECTION AP
Koncentrat proti
pigmentnim
znamenjem
•
•

•
•
•

•

PERFECTION BB
Beauty Balm

prilagodi se potrebam
posameznika
deluje na prekomerno pigmentacijo na
treh ravneh (zmanjša
nastanek in širjenje
pigmentnih znamenj
ter zavira koncentracijo
melanina na enem
mestu)
zmanjša izrazitost
starostnih peg in
preprečuje nastajanje
novih
koži daje poenoten
videz in jo posvetli

•

•
•

•

»herbal active white
complex«

•
•

poenoti kožo,
zmanjšuje rdečico,
pomirja in intenzivno
vlaži
obarva zaradi
prisotnosti mineralnega
UV filtra (SPF 20)
ščiti pred prezgodnjim
staranjem in ohranja
svežo, gladko kožo

izvleček srčastolistne
mračice
izvleček kvinoje
mineralni pigmenti

PROTECTION UV
LPF 30 Serum

•
•
•

•
•

prilagodi se potrebam
posameznika
očara s svojo svileno,
lahkotno teksturo
ščiti pred UV žarki in
daje koži harmoničen
videz

vitamin E
pantenol

PROTECTION
HAND
Anti-age krema za roke
z UV filtrom

•

•

•
•

pozitivno vpliva
na obnovo celic in
daje koži videz dobro
negovane in sveže kože
ščiti pred staranjem
kože zaradi UV žarkov
intenzivno vlaži in
zagotavlja žametno
kožo

sestavine iz domačih
divjih rož
aminokisline na
rastlinski osnovi

Vrsta kože

n, s

n, s, k

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

o, z, r

Tekstura

srednja

lahka

lahka

srednja

srednja

srednja

Uporaba

Zjutraj in zvečer nanesite na
očiščeno kožo obraza, vratu
in dekolteja.
Za še hitrejše rezultate
uporabite koncentrat
COUPEROSE EXPERT
Concentrate (pred nanosom
kreme). PERFECTION BB
je priporočljiv kot zaključek
dnevne nege.

Nanesite 2–3 črpanja na
očiščen obraz zjutraj in
zvečer ter rahlo vtrite v
kožo. Nato uporabite kremo
COUPEROSE EXPERT Cream
ali drugo primerno kremo
DR. GRANDEL za nego.
PERFECTION BB je priporočljiv kot zaključek
dnevne nege.

Zjutraj in/ali zvečer (po
čiščenju) nanesite na obraz,
vrat in dekolte. Pazite, da ne
pride v oči. Nato uporabite
primerno DR. GRANDEL
negovalno kremo. Za
vidno odpravo pigmentnih
znamenj je potrebna redna
uporaba.

Zjutraj po čiščenju hitro nanesite tanko plast na obraz,
vrat in dekolte.
Namig: Strankam z zelo
suho kožo, ki potrebuje
dodatno nego, priporočamo,
da pred nanosom uporabijo
ampulo DR. GRANDEL.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Zaščita pred intenzivno
izpostavljenostjo UV
žarkom: zjutraj po čiščenju
nanesite 1–3 kapljice iz
pipete (pred ali po ustrezni
negovalni kremi
DR. GRANDEL) na obraz,
vrat in dekolte.

Za oreh veliko kapljo
razporedite po koži rok.
Koža kremo zelo hitro vpije,
embalaža pa je
primerna za vsako torbico.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

MEN
Prilagojeno moški koži

Matt IQ
24-urna krema za kombinirano kožo

Izdelki

•

Učinek in
koristi

•

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•

•
•

Moisture Balm
24-urna krema za suho kožo

Revitalizer
24-urni fluid s »total lift« učinkom

•
»inteligentno« prepozna različne potrebe
kombinirane kože
•
zavira prekomerno nastajanje sebuma in odpravi
•
neprijeten masten sijaj
koži zagotavlja vlago in preprečuje nastanek gub
•
za poenoteno polt, mat in svežega videza
•

kožo oskrbi z vlago in odpravi gube, ki nastanejo
zaradi suhe kože
revitalizira
nudi aktivno zaščito pred prezgodnjim staranjem
celic
pomirja nadraženost kože in odpravi rdečico
za sproščeno polt svežega videza

•
•
•
•

obnovi in poživi polt
gladi gube in koži daje bolj mladosten videz
pomirja in vrača harmonijo nadraženi koži
za osveženo, mladostno, lepo negovano kožo

ledeniška voda
»inteligenten« uravnalec izločanja sebuma
mineralno-beljakovinski kompleks

ledeniška voda
mineralno-beljakovinski kompleks opuncija
»cell protector«

•
•
•
•

peptidi, ki sproščajo kožo
kofein
izvleček zmajevega drevesa (Dracaena draco)
pigmenti, ki lomijo svetlobne žarke

•
•
•

Vrsta kože

n, k, m

n, s, k

n, s, k, m

Stanje kože

o, z

o, z

o, z, r

Tekstura

lahka

srednja

lahka

Uporaba

Zjutraj in zvečer (po čiščenju in po uporabi ustreznega izdelka za nego predela okrog oči) nanesite količino kreme v velikosti lešnika na obraz in vrat.
Za dnevno in nočno nego lahko med seboj kombinirate dva različna izdelka MEN za nego kože, ki ustrezata individualnim potrebam kože.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PROFESIONALNA UPORABA
PEELING
Alpha Effect AHA-Peeling
Peel Index 20

Izdelki

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

•
•
•
•

nežen in učinkovit piling za
gladko in bolj enakomerno
polt
uravnovesi in vlaži

5 % AHA/pH 4,0–4,5
mlečna kislina
citronska kislina
5% jabolčna kislina, liposomsko enkapsulirana

Alpha Effect AHA-Peeling
Peel Index 40

•
•

•
•
•
•
•

intenziven in učinkovit piling
za vidno manjše pore
predeli hrapave kože postanejo gladki in navlaženi

10 % AHA/pH 3,5–4,0
mlečna kislina
citronska kislina
glikolna kislina
5% jabolčna kislina, liposomsko enkapsulirana

AHA Mask
Piling maska s sadnimi
kislinami

Alpha Effect AHA-Peeling
Peel Index 60

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

zelo intenziven in učinkovit
piling
zmanjša videz por
gladi obrazne linije in drobne
gubice
zmanjšuje pigmentne lise

•

20 % AHA/pH 3,0–3,5
mlečna kislina
citronska kislina
•
glikolna kislina
•
vinska kislina
5% jabolčna kislina, liposomsko enkapsulirana

zelo nežen in koži prijazen
piling za enakomerno gladko
kožo.

5% AHA liposomi
vinska, mlečna, citronska in
glikolna kislina

Ferment Peeling
Nežen encimski piling v
prahu - Peel Index 30

•
•
•
•

nežni encimski piling, po
katerem je koža gladka
zmanjšan videz por
prijetna izkušnja z nege kože
ne vsebuje barvil ali dišav

•

papain (encim papaje)

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z

z, r

z, r

o, z, r

o, z

Tekstura

tekočina

tekočina

tekočina

lahka krem-gel maska

prašek

Po čiščenju zaščitite oči z vlažnimi
blazinicami.
Nanesite debel pokrivni sloj maske
in pustite, da se absorbira 10
minut.
Odstranite preostanek s toplimi,
mokrimi oblogami ali sperite in
tonirajte kožo.

Zmešajte približno polovico čajne
žličke izdelka z malo vode ali
tonika in s čopičem nanesite.
Pustite, da se absorbira 10 do 20
minut in vlažite s paro (brez ozona) ali toplimi, mokrimi oblogami.
Nato skrbno sperite.

Uporaba

Po čiščenju zaščitite oči z vlažnimi bombažnimi blazinicami.
Nalijte Alpha Effect AHA Peeling v majhno skledo (dve do tri pipete). Nanesite na kožo s čopičem in pustite,
da se absorbira 10 minut. Ne uporabljajte pare.
Za še intenzivnejše rezultate in dolgoročno učinkovitost uporabite debelo prekrivno plast maske AHA Mask
in pustite, da se absorbira še dodatnih 10 minut (po potrebi uporabite Alpha Effect Technique). Odstranite
preostanek s toplimi, mokrimi oblogami ali rokavicami in tonirajte kožo.
Nato nadaljujte z ustrezno DR. GRANDEL negovalno kremo. Kadar je primerno, priporočamo izdelke za
zaščito pred soncem.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PROFESIONALNA UPORABA
POSEBNE MASKE
Basic Mask Powder
Maska v prahu

Izdelki

•

Active Liquid Hyaluron
Aktivna sestavina z mikro hialuronom

•

hladilna, okluzivna maska
vidno zgladi obrazne linije in drobne gubice
za gladko, enotno polt

•
•
•

maska za bolj napeto in čisto kožo
učvrsti konture, vrača elastičnost
spodbuja mikrocirkulacijo in poživlja kožo

•
•
•

takojšnje globinsko vlaženje
spodbuja porazdelitev hialurona v koži
vidno zgladi gube, ki nastanejo zaradi suhe kože

•

na osnovi alg

•

kitajska glina

•

mikro-hialuron

Učinek in koristi •
Pomembne
aktivne
sestavine

Firming Mask Powder
Maska v prahu za učvrstitev kože

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

Tekstura

prašek

prašek

tekočina

Uporaba

Na kožo obraza, vratu in dekolteja nanesite koncentrat
aktivne sestavine, ki ne vsebuje olja in pustite, da ga koža
vpije.
Z malo merilno žlico odmerite:
Uporabite primeren koncentrat aktivne snovi (katere koli
- 1 malo merilno žličko Firming Mask Powder
DR. GRANDEL ampule in koncentrati) na obrazu, vratu in
- 2–3 male merilne žličke Active Liquid
dekolteju ter na vrh nanesite zrno kreme.
Mešajte s čopičem in nanesite zelo tanek sloj na kožo obraNa oči položite za zaščito (vlažne bombažne blazinice)
za, vratu in dekolteja - mlečnih površin ne sme biti.
in uporabite primeren izdelek za nego okrog oči. Pokrijte
Tehnika nanosa:
lasišče z brisačo.
• Uporabite navpične gibe (od spodaj navzgor) preko
Z veliko merilno žlico odmerite:
dekolteja in vratu do brade. Začnite na najbolj zunanjih
Glej Basic Mask Powder in Firming Mask Powder.
- 3 velike merilne žlice Basic Mask Powder
robovih.
- 5 velikih merilnih žlic Active Liquid
• Uporabite navpične poteze od brade do čela, pri čemer
Mešajte s kozmetično lopatko in takoj nanesite na kožo.
začnite na zunanjih robovih obraza čez sence in nato čez
Začnite na sredini vratne kosti in nadaljujte navzgor k čelu
nos.
vzdolž središčne linije. Nato razporedite na strani obraza in
• Nato pojdite z navpičnimi gibi čez čelo na lasišče.
na vrat. Nanesite zelo debelo plast na robovih.
Masko pustite delovati 15 do 20 minut. Med tretmajem ni
Masko lahko odstranite s kože v enem kosu po približno 20
priporočljivo premikanje obraza (npr. govorjenje), ker se
minutah. Ostanke odstranite s toplimi, vlažnimi krpami.
sloj maske “zlomi” in postane manj učinkovit.
Posušeno masko navlažite z istim čopičem in tekočino
Active Liquid. Ostanke maske odstranite z mehko gobico
ali blazinicami.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PROFESIONALNA UPORABA
POSEBNE MASKE

Hyaluron Mask
Maska za intenzivno navlaženost

Izdelki

SOS Relaxing Mask
Pomirjujoča, gladilna kremna maska

Učinek in
koristi

•
•

za takojšen učinek vidno bolj gladke kože
koža je napeta in intenzivno navlažena

•
•
•

pomirjujoča krema za občutljivo kožo
zmanjšuje draženje in rdečino
takoj pomirja

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•

klasična hialuronska kislina
akacijev kolagen

•

izvleček Hamamelisa

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z

Tekstura

terapevtska maska / nasičena

kompaktna / bogata

Uporaba

Vnaprej izrezano obrazno masko položite na očiščeno kožo obraza.
Pustite jo delovati 15–20 minut in nato odstranite.
Zaradi visoke koncentracije aktivnih sestavin lahko maska nekoliko žgečka.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Na obraz, vrat in dekolte nanesite debel, pokrivni sloj.
Preostanek maske temeljito sperite.
Maske med učinkovanjem ni potrebno vlažiti.
Na koncu uporabite primerno DR. GRANDEL negovalno kremo.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

PROFESIONALNA UPORABA
POSEBNE MASKE

TIMELESS Alpha Mask
Obnovitvena maska

Izdelki

Učinek in
koristi

Pomembne
aktivne
sestavine

•
•
•
•

•
•
•

Aloe Vera Gel & Mask
Pomirjujoča vlažilna maska v obliki gela

obnovi kožo in izboljša polt
gladi in vlaži
predeli suhe, luskave in rdeče kože postanejo
mehki in gladki
koži daje občutek dobro negovane kože, ki je
videti mladostno sijoča

•
•
•

takojšen in sproščujoč učinek
opazno lajša pordelost, zabuhlost (takoj)
ne vsebuje dišav, barvil ali konzervansov

impulzni encimi
kompleks izoflavona
lupinovo olje

•

aloe vera

Massage Medium Light
Edinstveno lahek in pomirjujoč masažni izdelek

•

•
•

ultra-lahek masažna fluid z dolgotrajnimi
masažnimi lastnostmi
pomirja in olajša pordelost in draženje kože, primerna tudi pri občutljivi koži
primeren za vse tipe kože
brez barvil, dišav in konzervansov

•

»sensitive normalizer«

•

Vrsta kože

n, s, k, m

n, s, k, m

n, s, k, m

Stanje kože

o, z, r

o, z, r

o, z, r

Tekstura

lahka / srednja

lahka

lahka

Uporaba

Na obraz, vrat in dekolte nanesite debel, pokrivni sloj. Pustite delovati 10 do 20 minut. Preostanek maske
temeljito sperite.
Maske med učinkovanjem ni potrebno vlažiti.
Na koncu uporabite primerno DR. GRANDEL negovalno kremo.

Legenda za tip kože: n = normalna s = suha k = kombinirana koža m = mastna

Priporočamo uporabo v kombinaciji z aktivnim koncentratom. Uporabite pol do 1 čajno žličko za masažo
obraza, vratu in dekolteja. Zaradi
koncentrirane formule lahko izdelek uporabimo tudi za
tretma celotnega telesa. Izdelka po masaži ni potrebno
sprati.

Legenda o stanju kože o = občutljiva z = zahtevna r = potrebna regeneracije

inovativno • dokumentirano • klinično • preizkušeno • bogato s sestavinami • objektivno • posledično • medicinsko • dobro znano
• osredotočeno • naravno • shranjevanje • pristno • ponosno • celostno • sofisticirano • zanesljivo • tradicionalno • resnično
• trajnostno • izdelano v Nemčiji • uveljavljeno • pošteno • v najboljši oskrbi • ganljivo • inovativno • dokumentirano • klinično
• preizkušeno • bogato s sestavinami • objektivno • posledično • medicinsko • dobro znano • osredotočeno • naravno • shranjevanje
• pristno • ponosno • celostno • sofisticirano • zanesljivo • tradicionalno • resnično • trajnostno • izdelano v Nemčiji • uveljavljeno
• pošteno • v najboljši oskrbi • ganljivo • inovativno • dokumentirano • klinično • preizkušeno • bogato s sestavinami • objektivno
• posledično • medicinsko • dobro znano • osredotočeno • naravno • shranjevanje • pristno • ponosno • celostno • sofisticirano
• zanesljivo • tradicionalno • resnično • trajnostno • izdelano v Nemčiji • uveljavljeno • pošteno • v najboljši oskrbi • ganljivo
• inovativno • dokumentirano • klinično • preizkušeno • bogato s sestavinami • objektivno • posledično • medicinsko • dobro
znano • osredotočeno • naravno • shranjevanje • pristno • ponosno • celostno • sofisticirano • zanesljivo • tradicionalno • resnično
• trajnostno • izdelano v Nemčiji • uveljavljeno • pošteno • v najboljši oskrbi • ganljivo • inovativno • dokumentirano • klinično
• preizkušeno • bogato s sestavinami • objektivno • posledično • medicinsko • dobro znano • osredotočeno • naravno • shranjevanje
• pristno • ponosno • celostno • sofisticirano • zanesljivo • tradicionalno • resnično • trajnostno • izdelano v Nemčiji • uveljavljeno

Znanstvene metode dela in profesionalen pristop k negi
kože zagotavljajo kozmetične izdelke, ki poosebljajo
naravo v optimizirani obliki. Ponujajo varen občutek
najboljše izbire za vašo kožo in njene individualne
potrebe.
DR. GRANDEL kozmetika

Dotik popolnosti.

Dotik popolnosti.

Ekskluzivni distributer:
Grandevita d.o.o.
Jalnova ulica 49
1000 Ljubljana, Slovenija

www.drgrandel.si

