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MINDEN A CSALÁDI PATIKÁBAN KEZDŐDÖTT…
A Solanie márka története 1936-ban kezdődött, ami-
kor Pitó Mihály gyógyszerész és patikus a gyógyítás 
mellett, a test szépítését és a lélek ápolását választotta 
hivatásává. Baja legszebb patikája nyitott ajtókkal várta 
nem csak a gyógyulni, hanem a szépülni vágyókat is.

ELSŐ PRIVÁT KOZMETIKA MAGYARORSZÁGON
A patikus család legfiatalabb tagja, Pitó Éva, első 
budapesti kozmetikus iparosként 1972-ben megnyi-
totta privát szépségszalonját Budapest szívében, a 
Bazilikával szemben. A szépülni vágyókat kezdetben 
patikus édesapja örökségeként fennmaradt receptek 
felhasználásával kikevert krémekkel, valamint a ható-
anyag ismeret praktikáit felhasználva fiatalította.

AZ ELSŐ 15 SOLANIE RECEPTÚRA
A több évtizedes múlttal rendelkező, gyógyszerészi 
szaktudáson alapuló első 15 receptúra híre a látvá-
nyos bőrszépítő hatásnak köszönhetően szakmai 
körökben is egyre jobban elterjedt. A megnőtt szak-
mai igényt az egyedi saját krémkészítéssel már nem 
lehetett kielégíteni, ezért elkezdődött a krémek 
kozmetikai üzemi gyártása.

A CSALÁDI ÖRÖKSÉG FOLYTATÁSA ÉS A MÁRKA 
INTENZÍV FEJLŐDÉSE
2012-ben Pitó Éva nevelt fia, Szóráth Tamás, és 
kozmetikai cége, az Alveola vette át a Solanie már-
ka fejlesztését. A cég filozófiája a megújuláson és 

a dinamizmuson alapul, így a márka elindulhatott 
nemzetközi hódító útjára is, hogy híres kozmetikai 
céggé válhasson. Ma a Solanie több, mint 25 ország-
ban van jelen Szlovákiától Malájziáig.

80. ÉVFORDULÓ
A gyógyszerészi családi vállalkozás 80. évfordulója 
alkalmából a Solanie piacra dobta Pitó Éva nevével 
fémjelzett „Bársony krémet”, mely hamar a felhaszná-
lók kedvencévé vált.

TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK A SZÉPSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN
Hisszük és valljuk, hogy természetes szépséget, csak 
a megfelelő számú természetes összetevő felhasz-
nálásával lehet elérni. Éppen ezért receptúráinkban 
előnyt élveznek a növényi alapanyagok, melyek 
több évszázadra visszanyúló szépítő hatását öt-
vözzük a modern kozmetikák díjnyertes innovatív 
hatóanyagaival. Az aloe vera, vagy ginkgo épp úgy 
megtalálható termékeinkben, mint a legmodernebb 
növényi őssejtek, vagy peptidek. Bőrápolóink nagy 
része vegán, de az is megtalálja számításait, aki a 
natúr hatóanyagokkal történő szépítkezés híve.

RECEPTÚRÁK, MELYEK BŐRÖD IGÉNYEIRE ÉS 
EGÉSZSÉGÉNEK MEGÓVÁSÁRA KÉSZÜLNEK
A felhasznált alapanyagokat állatokon nem tesztel-
jük, génmódosított összetevőket nem használunk, 
termékeink nagy része SLS- (Sodium Laureth Sulfate), 
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parabén-, ásványi olaj-, és szilikonolaj-mentes. Fontosnak tartjuk, hogy 
azoknál a bőrtípusoknál, ahol allergiás reakció léphet fel, ott a készítmé-
nyekben hozzáadott illatot, allergéneket és színező anyagokat ne használ-
junk, és kellő gondossággal járjunk el az egyéni jellemzők tekintetében.

DÍJAK, MELYEKRE MINDANNYIAN BÜSZKÉK LEHETÜNK
Vásárlóinkkal együtt álmodjuk és írjuk a szépségipar történetét. Hazai gyár-
tóként büszkék vagyunk arra, hogy a magyar szépségpiac hírnevét öregbít-
hetjük és magas minőségű termékeinkkel nem csak vásárlóink, hanem a 
szakma elismerését is többször elnyertük. Szőlő-hialuron termékcsaládunk 
és Argán növényi őssejtes sorozatunk is elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat, 
utóbbi az Év terméke díj 2016 büszke tulajdonosa is. Legfrissebb elismeré-
sünk a Super Store 2019 díja, mely ügyfélorientált kiszolgálásunk és vásárló-
inkra szabott szolgáltatáskörünk méltó jutalma. 

SZÉPÍTÜNK, MIKÖZBEN A TERMÉSZETET IS VÉDJÜK
A legtisztább szépségesszenciákat megalkotni, csak a legtisztább környezet-
ben, a legtisztább összetevők hozzáadásával lehet. Magas fokú termékbizton-
ságunk lehetővé teszi, hogy a hozzánk beérkező alapanyagok természetes for-
mában kerüljenek hasznosításra a lehető legoptimálisabb energiafelhasználás 
mellett. Tudatosan tervezett, számítógép vezérelt gyártási folyamataink mini-
malizálják ökológiai lábnyomunkat, óvják a természetet és a jövő generációját. 

A GYÁRTÁSI FOLYAMATOT KÖRÜLÖLELŐ TERMÉKBIZTONSÁG
A Solanie bőrápolók gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy 
azok az ötlettől a megszületésig a felhasználók igényeit szolgálják, a haté-
konyság mellett megkönnyítsék és élménnyé tegyék a bőrápolással töltött 
perceket. Kutatási és fejlesztési tevékenységünk jól képzett szakemberek és 
széleskörű tudományos csoport bevonásával, modern laboratóriumi körül-
mények között történik. Folyamatos innováció, maximális hatékonyság és 
termékbiztonság mellett, termékgyártásunkat a legszigorúbb nemzetközi 
előírásoknak megfelelően az ISO22716 kozmetikumok helyes gyártási gya-
korlata (kozmetikai GMP) szabvány szerint alakítottuk ki. 

Szóráth Tamás
Alapító
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Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Parfüm
Színezék
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KOZMETIKUS SZAKEMBEREINK VÉLEMÉNYE A SOLANIE-RÓL:

„A legfontosabb számomra, az hogy magyar termékkel dolgozzak, ami a 
magyar nők bőrére van fejlesztve. Emellett hatalmas plusz pont az állatok 
védelme. Szeretem a Solanie-t, mert gondolkodó kozmetikusoknak készül. 
Annyi variáció létezik 1-1 bőr kezelésére, hogy mindig az aktuális állapot-
nak megfelelő anyagokkal, látványos kezeléseket lehet elérni. Szeretem, 
hogy nincs kategorizálva, és szigorú protokollja, amit követni kell mindig. 
Bátran lehet válogatni a krémek között. Ár-érték arányban fantasztikus. 
Vendégeim dicsérik az illatát és az állagát."
     Szatmári Cintia

„Néhány gondolat miért pont a Solanie termékeit választottam, mert 
magyar, mert természetes hatóanyagokat tartalmaz, mert ezerarcú, mert 
használhatok iontót, ultahangot, hidroabráziót, de a"finomabb" ható-
anyag bevitelhez is van megoldás az alginát maszkok széles választékban. 
A márka termékeinek használatával egymásra épülésükkel, biztos megbíz-
ható eredményeket érek el."
     Zsuzsanna Egri

„Hogy miért szeretem a Solanie-t? Mert magyar és natúr kozmetikum, mert 
még sosem hagyott cserben, sem engem, sem a vendégeimet. Hozza a ma-
ximumot. Minden bőrproblémára és minden korosztálynak kínál megoldást 
és lehetőséget. Aki egyszer kipróbálja, az elköteleződik mellette, legyen az 

vendég vagy szakember. Könnyen hozzáférhető és ár érték arányban kivá-
ló. A SOLANIE csapat megbízható, segítőkész és kedves. Állandó fejleszté-
sek vannak, követi a piaci igényeket, felveszi a versenyt a többi professzio-
nális kozmetikummal. Köszönöm!"
     
     Purger Nikolett

„Régóta ismerem és használom a Solanie termékeit. Nagyon szeretem 
a szérumokat, de ezt elmondhatom minden termékről. Abszolút favorit 
azonban a növényi  őssejtes kezelés. Itt a hatás soha nem marad el. Egy ven-
dégem a Q10 Lifting kezelés közben mondta, amikor a szövetmaszkot fel-
helyeztem: „Olyan, mintha virágszirmokat tennél az arcomra!” Kívánok 
további sikeres munkát a Solanie csapatának!”

Laki Rita 
Budapest

„A vendégeim szeretik tudni, hogy mit is teszek a bőrükre. Kiemelkedően 
fontos számomra, hogy a Solanie nem csak bőrtípusoknak, hanem évszak-
nak megfelelően is kategorizálható. A legszebb és legfrappánsabb monda-
tot egy vegyész páciensem fogalmazta meg: „A Solanie az európai nők 
kozmetikuma!” Köszönöm, hogy e remek csapat tagja lehetek.”

Bacsóné Lendvai Nikolett  
Budapest 
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gát minél hosszabb ideig megőrizzük. Egy ideig a 
természet segítségünkre van, de van egy pont, ami 
után már tennünk kell érte, hogy megtartsuk ragyo-
gó fényét és rugalmasságát.

Amikor megérik bennünk az elhatározás, hogy vá-
sároljunk egy krémet, sajnos sokszor ettől várjuk, 
hogy megoldja minden bőrproblémánkat, ahogy 

azt a reklámok sugallják. Később aztán rá kell jön-
nünk, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Az igazi 
fegyver a valódi megoldásokhoz a mindennapi kö-
vetkezetes és helyesen végzett, egymás hatásfokát 
erősítő bőrápolási rutin. 

Engedd meg, hogy végigvezessünk azokon a lépése-
ken, melyek támogatni fogják bőröd fiatalos szépsé-
gének megőrzését, állapotának javítását. 

HELYES ARCÁPOLÁSI RUTIN A HATÓNYAGOK 
MAXIMÁLIS MŰKÖDÉSÉÉRT

AZ ALÁBBI PIKTOGRAMOK SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK AHHOZ, HOGY KÖNNYEDÉN 
KI TUDD VÁLASZTANI A BŐRÖDNEK MEGFELELŐ TERMÉKET.

ZSÍROS,
PROBLÉMÁS BŐR

KOMBINÁLT
 BŐR

SZÁRAZ
 BŐR

NORMÁL
BŐR

ÉRZÉKENY
BŐR

IDŐSÖDŐ
BŐR

5
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1. TISZTÍTÁS 
 (Naponta 2x reggel, este)

Célja a bőr szennyeződésektől és a sminktől 
történő megtisztítása. Tegyünk a bőrünkre a 
lemosó tejből vagy habzó gélből megfelelő 
mennyiséget, majd nedves ujjakkal dolgozzuk 
át körkörös mozdulatokkal az egész arcot, kö-
zépvonaltól haladva, ügyelve arra, hogy a bőrt 
soha ne toljuk befelé és lefelé. Ezután nedves 
szivaccsal mossuk le.

2. BŐRRADÍROZÁS
 (hetente 1x)

Célja az elhalt szarusejtek eltávolítása, a ható-
anyag utak megnyitása. A megtisztított bőrre 
vigyük fel a bőrradírból az ajánlott mennyiséget 
lágy, mozdulatokkal és utána az egész arcon 
végezzünk 2-3 percig finom körkörös mozgást, 
majd mossuk le. Az elhalt szarusejtek akadályoz-
zák a hatóanyagok felszívódását és a bőrlégzést, 
így ezek rendszeres eltávolítása a bőrápolás 
szempontjából kulcsfontosságú. 

3. TONIZÁLÁS 
 (Naponta 2x reggel, este)

Ha a tisztítás után nem végeztünk bőrradíro-
zást, úgy ez lesz a mindennapi rutin 2. lépése 
tisztítás után. Célja a bőr pórusaiban, a tisztítás 
után még megmaradó lemosó maradványok 
eltávolítása és bőr normál 5.5-ös pH értékének 
visszaállítása, ezzel is segítve a hatóanyagok 
bőrbejutását és támogatva a bőr kórokozók 
elleni védelmi mechanizmusát. Itassunk át két 
vattakorongot tonikkal, majd finom, belülről ki-
felé végzett simító mozdulatokkal töröljük át az 
egész arc és a nyak területét.
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4. HIDRATÁLÁS 
 (Naponta 2x reggel, este)

A tisztítás utáni bőrállapot a legideálisabb a bőr 
hidratációjának fokozására és az értékes hatóanya-
gok bejuttatására szérumok, gélek, vagy krémek 
formájában. Ha vizes szérumot használunk, akkor 
vigyük fel az arc és a nyak területére az előírt meny-
nyiséget, majd finoman masszírozzuk a bőrbe. Ha 
gélt, vagy krémet használunk, akkor azokat a széru-
mokhoz hasonlóan a bőrbe masszírozva, de akár 
pakolásként is alkalmazhatjuk. Ilyenkor a felvitel 
után 10-15 percig hagyjuk a bőrön, majd nedves 
ujjainkkal végezzünk körkörös masszírozást és a fe-
lesleget ha bőrünk nem szívta be, akkor mossuk le.

5. SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA 
 (Naponta 2x reggel, este)

Ne feledjük, hogy a szemkörüli bőr vékonyabb 
és komoly terhelés éri a napi több ezer pislogás 
és arcunk mimikai mozgása következtében, 
ezért az ápolás szempontjából ez teljesen kü-
lön területnek számít. Ápolásához speciálisan 
erre kifejlesztett készítmények szükségesek.  
A szemránckrémet vagy gélt pöttyözzük fel a 
szemkörnyék köré, majd lent a külső szemzugtól 
befelé indított többszöri, lágy körzéssel simítsuk 
a bőrbe.

6. CÉLZOTT ÁPOLÁS
 (Naponta 2x reggel, este)

A megfelelően előhidratált bőr a bőrtípus sze-
rinti ápolás során használni kívánt hatóanyago-
kat könnyebben szívja fel, azok jobban tudják 
hatásukat kifejteni. A nappali krémek jórészt 
a külső környezeti ártalmak ellen vértezik fel a 
bőrt. Az éjszakai krémek, mivel a bőr az éjsza-
ka folyamán regenerálódik, ezért a hidratálá-
son kívül olyan összetevőket is tartalmaznak, 
melyek fokozzák a sejtregenerálódást. Vigyünk 
a homlok, az orcák és az áll területére egy-egy 
borsónyit és belülről kifelé végzett simító moz-
dulatokkal egyenletesen oszlassuk el a krémet.  H
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A szervezetünkben lezajló élettani folyamatok egyike sem képes vég-
bemenni a számára létfontosságú fehérjék nélkül. Ezek a polipetidek 
sokféle feladatuknak megfelelően változatos felépítésűek. Számos 
kevés aminosavból felépülő rövid polimer (di-, tri-, tetra-, penta-, he-
xapeptid) áll a sejtmegújító és regeneráló folyamatok középpontjában. 
Nem csak a sejtek közötti kommunikációt befolyásolják, de elsődleges 
szerepet töltenek be egyéb aktív anyagok hasznosulásában is. A bőrben 
lezajló építő folyamatok szinte egyike sem képes végbemenni nélkülük, 
hiányuk sejtszinten blokkolja az idősödő bőr számára létfontosságú re-
generációt.

A Solanie MesoPeptide sorozata olyan 3 Peptidre épülő szuperkomp-
lexeket tartalmaz, melyek az adott bőrproblémák gyökerére fókuszálva 
képesek a bőrtüneteket minél hatékonyabb módon mérsékelni. 
Tűszúrás nélkül mégis a tűszúrás mélységében hatnak, melyet az NNR 
technológiára épülő, tű nélküli mezoterápiás hatással érünk el.

PEPTIDEK, A SZERVES ÉLET 
„ÉPÍTŐKÖVEI”
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SELYMESEN SIMA 
BÁRSONYOS BŐR

QUICK FINE ENZYME 
PEELING HÁMLASZTÓ GÉL 

A különleges hámlasztó gél a sejtek közötti 
fehérjekötéseket bontva képes az elhalt 
szarusejtek eltávolítására és a bőrfelszín 
megtisztítására. Használatával nem csak 
tökéletesen sima bőrfelszínt érhetünk el, 
hanem elixírjeink felszívódását is fokozhatjuk. 
Használd hetente 1x és maximalizáld 
peptides elixírjeink felszívódását.

KISZERELÉS: 30 ml • SO11200

INTENZÍV MATTÍTÓ HATÁS 
EXTRA HIDRATÁLT BŐR

ULTRA MATT 3 PEPTIDES 
MATTÍTÓ ELIXÍR

Különleges bőrápolási élményre invitál 
elixírünk, mérsékli a szeborreás és aknés 
bőrtípusokra jellemző olajos csillogást és 
gyulladásokat. Az elixírben megtalálható 
peptidek hatásmechanizmusát hozzáadott 
hialuronsav és növényi kivonatok támogatják, 
melyek hidratáló és normalizáló hatásúak 
is egyben.

KISZERELÉS: 15 ml • SO11202

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Parfüm
Színezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Színezék
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NYUGTATÁS AZ ÉRZÉKENY BŐRNEK

RED OFF SKIN CALMING 
3 PEPTIDES BŐRPÍR ELLENI ELIXÍR

Elixírünk használatával a szakértő kezek hatékony-
ságával minimalizálhatod az érzékeny bőrökre oly 
jellemző bőrpirosodást és kellemetlen irritációt. 
Látványosan csökkentik a bőrpírt okozó gyulla-
dásos folyamatokat, ugyanakkor a „szépség-
receptorokat” aktiválva frissítik a fáradt, 
stressztől megviselt bőrt. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO11203
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ARCKONTÚR FORMÁLÁS, MÉLYHIDRATÁLT BŐR

MAX LIFT 3 PEPTIDES BŐRTÖMÖRSÉGET 
NÖVELŐ ELIXÍR

Max Lift peptides elixírünk bőrfeszesítő ápolóink 
legjobbja, mellyel a mély ráncokat is kisimíthatod 
és rendszeres használatával tömörebb, rugalma
sabb bőrszerkezetet érhetsz el. Különleges 
3 Peptidre épülő szuperkomplexe kis molekula-
tömegű hialuronsavval dúsított, mely könnyen 
és mélyen szívódik fel a bőrbe, így kötve meg 
minél több nedvességet. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO11201

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Parfüm
Színezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Parfüm
Színezék
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KIS, KÖZEPES ÉS NAGY 
MOLEKULAMÉRETŰ HIALURONSAVAKKAL

EXTREME HYALURON 3 PEPTIDES 
MÉLYHIDRATÁLÓ ELIXÍR

A bőröd hidratációját extrém módon javíthatod ezzel a 
3 Peptidre épülő szuperkomplexel a különböző bőrrétegek 
azonnali és látványos hidratálását teszi lehetővé, melyet 
speciális, szépségreceptor aktiváló hatás egészíti ki. Intenzí-
ven hidratál, emellett támogatja a bőr saját védekező me-
chanizmusait és felfrissíti a fáradt stressztől megviselt bőrt.

KISZERELÉS: 15 ml • SO11204
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Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Parfüm
Színezék
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AKTIVÁLÁS, FÉNYVÉDELEM
BŐRAZONOS LIPID ÖSSZETEVŐKKEL

PEPTIDE-IN BOOSTER 
CERAMID 24 AKTIVÁLÓ KRÉM

Fokozd a bőrápolásodhoz alkalmazott 3 Peptides elixírjeink 
hatékonyságát a Peptide-In Ceramid 24 Aktiváló arckrémmel 
a normál, vízhiányos és mérsékelten zsírhiányos bőrtípusok-
nál. Az aktiváló krém biztosítja a bőrre felvitt elixír hatóanya-
gainak bezárását és a barrier-réteg helyreállítását. 

KISZERELÉS: 50 ml • SO11207

BŐR BARRIER HELYREÁLLÍTÁS,
EXTRA AKTIVÁLÁS, FÉNYVÉDELEMMEL

PEPTIDE-IN BOOSTER CERAMID 24
AKTIVÁLÓ KRÉM PLUSZ

Fokozd a bőrápolásodhoz alkalmazott 3 Peptides elixírjeink 
hatékonyságát a Peptide-In Ceramid 24 Aktiváló PLUSZ arc-
krémmel a víz- és zsírhiányos, napfénykárosodott bőrtípu-
soknál. Az aktiváló krém PLUSZ biztosítja a bőrre felvitt elixír 
hatóanyagainak bezárását és a barrier-réteg helyreállítását.

KISZERELÉS: 50 ml • SO11208
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Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Színezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Színezék
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LÁTHATÓ RÁNCCSÖKKENÉS,
GAZDAG HIDRATÁCIÓ, BŐRFIATALÍTÁS

PERFECT RELAX 3 PEPTIDES 
MIMIKAI RÁNCTALANÍTÓ ELIXÍR

A Botox otthonodban is elérhető változatának 
bőrfiatalító és ráncsimító hatását kínálja elixírünk 
a homlok, száj és szemek környékén. 3 Peptidre
épülő szuperkomplexe csökkenti a mimikai 
izmok összehúzódásának következtében kialaku-
ló ráncok mélységét. A hialuronsav és a növényi 
kivonatai értékes nedvességgel látják el a bőrt.

KISZERELÉS: 15 ml • SO11205

13

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Parfüm
Színezék
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Szervezetünk létfenntartó folyamatai, a bőrsejtek anyagcseréje, a külső 
környezeti ártalmak (pl. szennyezett levegő, UV sugarak, stressz) valamint 
a káros szenvedélyek (pl.: dohányzás, alkoholfogyasztás) mind mind sza-
badgyököket termelnek szervezetünkben. Ezek a rövid életű azonban 
nagyon agresszív molekulák az egészséges sejtekhez kapcsolódva ká-
rosítják azokat, így rontva azok megújulási és bőrmegújítási képességét.

Ellenük kizárólag antioxidánsokkal védekezhetünk, melyeket szer-
vezetünk a bevitt táplálékokból bőrünk pedig a felvitt antioxidáns 
hatóanyagokkal felvértezett krémekből képes hasznosítani. A sza-
badgyökök elleni harchoz nyújt segítséget a Solanie egyedi fejleszté-
sű Szőlő-hialuron családja, mely speciális TO komplex®-e révén képes 
a bőr sejtjeit megvédeni, azok védekező és regenerációs képességét 
fenntartani. 

Segít az arcbőr:
• oxidatív stressz elleni védelmében
• védekező képességét megerősíteni és fenntartani
• felszívó képességét fokozni
• hidratációját növelni
• rugalmasságát visszaállítani
• egészséges színét megőrizni
• az apróbb ráncok mélységét csökkenteni 

ANTIOXIDÁNS ÉS DETOX HATÁS BŐRÖD 
SZÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉÉRT
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LÁGY LEMOSÓGÉL ORGANIKUS 
SZŐLŐVÍZZEL ÉS LIPOAMINOSAVVAL

SZŐLŐ-HIALURON 
HABZÓ LEMOSÓ GÉL

Folyadékra szomjazó megfáradt bőröd 
tisztítására alkalmas habzó lemosó gél. 
Egyedi fejlesztésű TO complex®-e  
támogatja az oxidatív károsodás 
okozta bőröregedés csökkentését. 

KISZERELÉS: 150 ml • SO11703

TISZTÍTÓ TONIK HIALURONSAVVAL 
ÉS ORGANIKUS SZŐLŐVÍZZEL 

SZŐLŐ-HIALURON 
HIDRATÁLÓ TONIK

Használd a szőlő tonikot bőröd normál 
5.5-ös pH értékének visszaállítására. 
Szárító hatás nélkül frissíti fel bőröd, 
fokozza hidratációját és egyedi fejlesztésű
TO complex®-e támogatja az oxidatív 
károsodás okozta bőröregedés
csökkentését.

KISZERELÉS: 150 ml • SO11702

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
SLS
Színezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
SLS
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KIMAGASLÓ ANTIOXIDÁNS 
VÉDELEM NAPPALRA

SZŐLŐ-HIALURON 
TO COMPLEX® 
HIDRATÁLÓ KRÉMGÉL

Természetes összetevőkben gazdag könnyed, 
géles állagú nappali krém. Bőröd nedvesség-
gel tölti fel, üdévé, bársonyossá varázsolja. 
Erős antioxidáns hatásával támogatja bőröd 
immunvédekező képességét.

KISZERELÉS: 50 ml • SO11705

Fizikai 
UV védője 

tükörként veri 
vissza a káros 

sugarakat

INTENZÍV PEELING 
SZŐLŐMAG- ŐRLEMÉNNYEL

SZŐLŐ-HIALURON 
MECHANIKAI PEELING

Ha egy természetes anyagokban gaz-
dag bőrradírra vágysz, ami bársonyos 
bőrérzettel ajándékoz meg, akkor 
válaszd a valódi szőlőmag darabokat 
tartalmazó szőlő peelinget. 

KISZERELÉS: 30 ml • SO11704

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Színezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Színezék
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HIDRATÁCIÓ 
KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

SZŐLŐ-HIALURON 
RÁNCSIMÍTÓ SZÉRUM

A szőlő közismert hidratáló és örege-
déscsökkentő hatása ma már nem titok. 
A hialuronsavval egy szérumban igazi 
folyadékbomba a bőrödnek.

KISZERELÉS: 15 ml • SO21700   

17

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Alkohol
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RÁNCOK ÉS SÖTÉT KARIKÁK 
CSÖKKENTÉSÉHEZ

SZŐLŐ-HIALURON 
TO COMPLEX® SZEMRÁNCKRÉM

A fáradtság okozta karikák és a ráncok
látható csökentésére fejlesztett gyorsan 
felszívódó szemránckrém különleges 
növényi botox összetevővel. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO11707

18

KIMAGASLÓ ANTIOXIDÁCIÓ ÉJSZAKÁRA 
A NÖVÉNYI BOTOX EREJÉVEL

SZŐLŐ-HIALURON 
TO COMPLEX® ÉJSZAKAI KRÉM

Természetes hatóanyagokban gazdag éjszakai krém.
Használatával a bőr újra éled, hidratált és kipihent lesz.

KISZERELÉS: 50 ml • SO11706

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Színezék
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A kozmetikai kezelések egyik legnagyobb ki-
hívása az öregedés lassítása, illetve az örege-
dő sejtek aktivitásának meghosszabbítása. Az 
új lehetőségek közül talán a legígéretesebb a 
növényi őssejtek felhasználása.

Az őssejtek olyan sejtek, amelyek sejtosztódás-
sal újítják meg önmagukat, sokáig és sokszor 
képesek osztódni és átalakulni bármilyen szö-
vetet felépítő speciális sejtekké. Születésünk 
után a szervezetünkben lévő őssejtek csak 
egyféle szövet fenntartására lesznek képesek. A 
bőrben lévő őssejtek a szövetek állandó meg-
újulását, újrastrukturálódását biztosítják. A bőr 
sérülése, vagy károsodása esetén tevékenysé-
gük felerősödik a regeneráció kerül a közép-
pontba. Az idő múlásával azonban aktivitásuk 
gyengül, bőrmegújító hatásuk mérséklődik.

A növények is rendelkeznek őssejtekkel melyek 
képesek a gyökér, levél, virág stb. vagyis egy 
teljes növény létrehozására. A növényi őssejtek 
speciális fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat, 

ásványi anyagokat, vagyis az osztódás számá-
ra esszenciális összetevőket tartalmaznak. A 
bőrápolásban használatukkal a bőr őssejtjeit vi-
talizálni tudjuk, mellyel arra késztethetjük őket, 
hogy az idővel elvesző megújulási és bőrmeg-
újítási képességüket visszanyerjék. A növényi 
őssejteket a bőrápolásban alkalmazva tehát in-
direkt módon hathatunk a bőr saját őssejtjeire.

2008-ban a Mibelle biokémiai cég volt az első 
a kozmetikai piacon, aki növényi őssejt kivo-
natot fejlesztett a bőr őssejtjeinek aktiválásá-
ra. Különleges PhytoCellTecTM technológiáját 
alkalmazva a növények őssejtjei kinyerhetőek 
és azok alkotóelemei lipószómába zárhatóak, 
elősegítve azok mélyebbre jutását a bőrben.

A Solanie termékcsaládban alkalmazott argán 
növényi őssejt kivonat a korábbi növényi ős-
sejt kivonatokkal szemben bizonyítottan nem 
csak a hám őssejtjeit stimulálja aktívan, hanem 
fokozza az irhában megtalálható rugalmas kö-
tőszöveti rostokat termelő sejtek aktivitását is.

A NÖVÉNYI ŐSSEJTEK SZEREPE 
A BŐR ÖREGEDÉSÉNEK LASSÍTÁSÁBAN

12,7 % -KAL TÖMÖREBB 
BŐRSZERKEZET

26,2 %-KAL KISEBB 
RÁNCMÉLYSÉG
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50%-OS AKTÍV 
HATÓANYAG  TARTALOM
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ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
RELAX ÉJSZAKAI KRÉM

Könnyed éjszakai krém növényi botox 
hatású ránctalanító összetevővel. 
Rendszeres használata visszaállíthatja 
természetes arckontúrod és bőröd 
fiatalos feszességét.

KISZERELÉS: 50 ml • SO11602
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Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Allergén illat
Színezék
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ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
HIDRATÁLÓ ÉS FESZESÍTŐ MASZK

Mélyhidratáló feszesítő maszk, mely segíti a bőr sejtjeinek 
megújulását és a bőr regenerációját. Használatával erősödik 
a bőr immunvédekező képessége, fokozódik hidratációja és 
javul kontúrja.

KISZERELÉS: 50 ml • SO11602

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
PROTECT NAPPALI KRÉM

Zsírosodásra hajlamos, kombinát bőrökre is 
alkalmas könnyű, fényvédelemmel ellátott 
nappali krém, mely az idő előrehaladtával 
megereszkedett bőr regenerálását segíti.  

KISZERELÉS: 50 ml • SO11601

ARCKONTÚR EMELÉS
Az UV- 

sugarak a 
bőröregedés 
elsődleges 

okai
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Ásványi olaj
Parabén
Allergén illat
Színezék

Ásványi olaj
Parabén
Allergén illat
Színezék
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ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
CONTOUR SZEMRÁNC SZÉRUM

Gyorsan felszívódó szérum, mely sejtaktiváló 
hatásával feszessé varázsolja a szemkörnyék 
megereszkedett bőrét. Rendszeres használata 
visszaállítja a bőr rugalmasságát és segíti 
a finom ráncok eltüntetését.

KISZERELÉS: 15 ml • SO21604
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Allergén illat
Színezék
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ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
RENEW SZÉRUM

Bőröd éjszakai megújulását és 
feszességét támogató szérum 
antioxidáns és rugalmasító 
összetevőkkel. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO21605

AROMA SENSE ARGÁNOLAJ 
Q10 KOENZIMMEL

100%-ban természetes alapanyagokat tartalmazó 
tápláló olaj, mely Q10 tartalmának köszönhetően 
segíti a bőrben lévő sejtek működését úgy, 
hogy plusz energiával látja el azokat. 
Tipp:  Ajánlott arcra és testre minden-
napos bőrápolóként.

KISZERELÉS: 50 ml • SO23065
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Allergén illat
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Allergén illat
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A bőr igényei a kor előrehaladtával markánsan 
változnak. 50 éves kor felett pedig szerkezete és 
a benne lezajló biokémiai folyamatok sem azo-
nosak már fiatalkori állapotával. Olyan vitami-
nokban, ásványi anyagokban és nyomelemek-
ben gazdag táplálásra van szüksége, mely egész 
szerkezetében képes megújítani azt.

Az értékes orosz fekete kaviár összetevői ideáli-
sak a bőr táplálására, hiszen kísértetiesen hason-
lítanak a bőr sejtjeinek összetevőire. Egyaránt 
50-70%-ban tartalmaznak vizet, sőt hasonló 
százalékban tartalmaznak zsírokat, fehérjéket, 
azokat felépítő aminosavakat és nyomelemeket 
is. Ugyanakkor a kaviár a bőr számára hasznos 
vitaminokban is gazdag.

A kaviár kiváló hatóanyagbomba az öregedő 
bőrnek, mely hatékonyan segíti annak táplálá-
sát, regenerálódását lassítva az öregedési folya-
matokat.

MINDEN, AMIRE 
BŐRÖDNEK SZÜKSÉGE 

VAN 50 FELETT
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VÁLTOZÓ KORBAN IS UGYANOLYAN 
SZÉP MARADHATSZ

KAVIÁR EXKLUZÍV 
ÉJSZAKAI KRÉM

A változó korban sem kell kétségbeesned. 
A klimax idején jellemző bőrszárazság, kellemet-
len húzódás, mikrokeringési gyengeségből adódó 
sápadtság tüneteinek mérséklésére használd a 
Kaviár Exkluzív éjszakai krémet!

KISZERELÉS: 50 ml • SO10602

25

Parabén 
Színezék
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ADD VISSZA BŐRÖD FIATALSÁGÁT!

KAVIÁR EXKLUZÍV 
NAPPALI KRÉM

Könnyed táplálás és mélyrétegi regeneráció az, mellyel 
a kaviár nappali krémje képes bőröd megújítására és a 
fiatalodáshoz szükséges tápanyagok pótlására. Válaszd 
minden olyan esetben ezt a luxus nappali krémet, ha 
bőrödön a fáradtság jeleit tapasztalod és valódi fiatalításra 
van szükséged. 

KISZERELÉS: 50 ml • SO10601

NE ENGEDD, HOGY A KEZED ELÁRULJA KOROD!

KAVIÁR EXKLUZÍV KÉZ-
ÉS TESTBALZSAM 

A kézfejeden lévő pigmentfoltok 
halványításával és kiszáradt felületének 
hidratálásával éveket fiatalíthatsz tested 
legnagyobb megpróbáltatásokat elviselő 
részén. A balzsam rendszeres használata 
visszaadja elvesztett az ásványi anyagait, 
feltölti folyadékkal és serkentő hatásával 
új életerővel tölti fel.

KISZERELÉS: 300 ml • SO10605

Ásványi olajSzínezék
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KAVIÁR EXKLUZÍV
SZEMRÁNCGÉL

Látványos hatású szemápoló, mely az 
érzékeny szemkörnyék szöveti struktúrá-
jának erősítésére, regenerálására készült. 
Hatóanyagai visszapótolják az elveszett 
nedvességet, csökkentik az irritációt, eny-
hítik a meglévő ödémát, gátolják a szem 
körüli karikák kialakulását.

KISZERELÉS: 15 ml • SO10603

27

Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Etil-alkohol
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Már az ősi egyiptomiak is használták az 
arany bőrmegújító hatását szépségrituá-
léik során. Az arannyal ugyanis nemcsak 
az uralkodóknak járó nemesfém kiváltsá-
gát adták meg, de fontos szerepet tulaj-
donítottak neki a bőr fiatalságának meg-
őrzésében is.

Az arany a mai napig az exkluzív szépség-
ápolás része és azóta a tudomány is bizo-
nyította bőrszépítő hatását. A nemesfém 
szemcséi ugyanis stimulánsként hatnak a 
krémekben alkalmazott hatóanyagokra és 
magára a bőrre is. Alkalmazásával:

•  fokozhatja az élettani folyamatokat,
•  támogathatja a bőr önregeneráló 

képességét,
• javíthatja a salakanyagok kiürülését,

• hozzájárulhat a szabadgyökök semlege-
sítéséhez,

• javulhat a vízmegkötés, elősegítve ezzel 
a hidratációt,

• különösen segítheti a kollagén és a 
hialuronsav bejutását.

A Solanie Gold Line termékeiben 24 karátos 
színaranyból elektrolízissel előállított kismé-
retű szemcséket használjuk. Így biztosítva a 
maximális és hosszantartó bőrápoló hatást. 

Sajnos - mint minden anyag - az arany is 
előbb utóbb kiürül a szervezetből, ezért a 
tartós hatás elérése érdekében kúraszerű 
kozmetikai és otthoni fenntartó kezelése-
ket javasolunk, hogy az elsőre is látható 
eredmény tartós legyen.

ARANY: CSEPPNYI LUXUS
FIATALOSSÁGOD MEGŐRZÉSÉÉRT
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MAXIMÁLIS HIDRATÁCIÓ 
A LUXUS ÉRINTÉS EREJÉVEL

ARANY-HIALURONSAV SZÉRUM

Az arany egyik legértékesebb hatása az életenergia 
fokozása mellett a hialuronsav beépülésének a 
támogatása. Válaszd ezt a szérumot ha szeretnéd 
extra folyadékkal feltölteni a bőröd és visszaállítani 
elgyengült működését. Hatásával visszakaphatod 
elvesztett fényét és rugalmasságát. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO20813
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Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Allergén illat
Etil-alkohol
Színezék
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ÉJSZAKAI FIATALODÁS 24 KARÁTOS 
ARANNYAL ÉS MAROKKÓ KINCSÉVEL  

ARANY TÁPLÁLÓ 
ÉJSZAKAI KRÉM

Támogasd bőröd az éjszaka lezajló regeneráló 
folyamatokban és a nap közben felhalmozó-
dott káros anyagok eltávolításában. A krémben 
megtalálható aranyszemcsék az argánolajjal és 
vitaminokkal együttesen erősítve támogatják 
a megújító folyamatokat visszaadva bőröd 
fiatalos kontúrját és ragyogó fényét.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10806 

MÉLYHIDRATÁLÁS 24 KARÁTOS 
ARANNYAL ÉS A KUKUI DIÓ EREJÉVEL

ARANY HIDRATÁLÓ NAPPALI 
KRÉM MAGAS FÉNYVÉDELEMMEL

Használd mindig, amikor úgy érzed, hogy 
bőröd túl sok folyadékot veszít, felületén finom 
fonalszerű törések jelennek meg és életereje 
meggyengül, sápadt rugalmatlan lesz. Hidratáld 
és tápláld a bőröd ezzel a krémmel a mindenna-
pok során! UV szűrője lassítja a fény okozta idő 
előtti bőröregedést.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10805

NIACINAMIDE
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Parabén
Ásványi olaj
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Színezék
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EGYSÉGESÍTIK, KORRIGÁLJÁK ÉS RAGYOGÓVÁ TESZIK A BŐRT

BB KRÉM ALL IN ONE

A szépségápolási rutin nélkülözhetetlen szereplője: ápoló és sminktermék 
is egyszerre! Alapozó hatású arcápoló krém az egységes bőrszín eléréséhez, 
hidratál, kiegyenlíti a bőrtónust, matt érzetet biztosít, véd az UV sugárzástól, 
anti - oxidáns hatású, védi a bőrt a szabadgyökök ellen.

KISZERELÉS:  30 ml • SO10922 - Világos
    • SO10923 - Médium
    • SO10924 - Sötét

31

Ásványi olaj
Parabén
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A kémiai hámlasztók igazi problémamegoldó 
szupersztárok! 

Ha a bőröd nem az igazi: fakó, egyenetlen, ráncos, 
pattanásos, mitesszeres, rosaceás, érzékeny vagy ép-
pen pigmentfoltos, akkor egy jól megválasztott AHA 
savas termék bőrödnek, több mint nagy segítség.

Az otthoni bőrápolásban használt gyümölcssavak 
(Alfa Hidroxi, Acid) feladata, hogy kémiai úton kí-
méletesen oldják le az elhalt hámsejteket bőröd 
felszínéről, ezáltal felfrissítve, fiatalosabbá téve azt, 
halványítva a pigmentfoltokat, minimalizálva a bőr-
hibákat és simítva a bőrfelszínt. Mindezt a bőr teljes 
megújításával, fokozva az új bőrsejtek képződését és 
a feszességért felelős kollagén rostok termelődsét.
 
Legelterjedtebb AHA- savak, melyek természetes 
eredetűek: tejsav, glikolsav, mandulasav. Százalé-
kos erősségüktől függően gyengébb, vagy erősebb 
hámlasztó hatást biztosítanak.
 

Ezek elsősorban a bőr felszínén fejtik ki a hatásukat. 
Gyengítik a hámsejtek közötti kötéseket, így azok kö-
zötti összetartó erő jelentősen csökken, gyorsabbá 
válik az elhalt hámsejtek leválása. Ezzel párhuzamo-
san aktiválódik az új sejtek termelése.
 
Az AHA savak támogatják, hogy

• a pórusok átmérője csökkenjen,
• az arcszín frissebb és üdébb legyen,
• az öregségi és a májfoltok elhalványodjanak,
• az apró ráncok mélysége csökkenjen,
• a zsíros, aknés bőr állapota javuljon,
• a heges bőrfelület szebbé, simábbá válhasson.

Így lesz a bőr sima és ragyogó!

Soha ne felejtsük el, hogy a savak nem csak a ható-
anyagoknak nyitják meg az utakat, hanem az UV-su-
garaknak is, ezért a kezelés mellett elengedhetetlen 
a mindennapi fényvédelem.

GYÜMÖLCSSAVAK A BŐRMEGÚJÍTÁS SZOLGÁLATÁBAN

INTENZÍV BŐRMEGÚJÍTÁS
gyorsabb sejtleválás

gyorsabb sejttermelés
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AHA PEEL 5 SZÉRUM

A bőröd legfelső rétegének megvastagodása akadálya lehet a 
bőrlégzésnek, ami segítheti a pattanások kialakulását, illetve 
megnehezíti, hogy a krémek hatóanyai bejussanak és kifejtsék 
hatásukat. Használd ezt a szérumot esténként, mert 
•  hozzájárul, hogy több oxigén juthasson a bőrödbe,
•  segíti a faggyú csatornák megtisztulását,
•   tejsavval támogatja a nedvesség megkötését,
•  hozzájárul az egyenletes bőrszínhez,
•  használatával fokozhatod bőrápoló krémed, 
 felszívódását, növelheted hatékonyságát.

KISZERELÉS: 15 ml • SO11801

AHA PEEL BŐRFIATALÍTÓ 
ÉJSZAKAI KRÉM

Bőrmegújító krém az idősebb korban 
lassuló sejtképző folyamatok újra-
aktiválására. A benne található gyümölcs-
savakkal simítja a bőrfelszínt, tápláló 
hatóanyagaival és növényi botox 
hatású összetevőjével feszesíti és 
rugalmasítja a bőrt. 

KISZERELÉS: 30 ml • SO11805

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Színezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék
Parfüm
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A bőr öregedésének szempontjából az egyik legkriti-
kusabb tényező a napfény. A bőrünket érő UV sugár-
zás ugyanis tartós elváltozásokat idézhet elő a bőr-
ben. A napégés és az annak következtében kialakuló 
gyulladások a bőr festékképzési rendellenességéhez 
vezethetnek. Az évek alatt sokszor megismétlődő 
folyamat során a bőr pigmentfoltokkal tarkítottá 
válik és ha bőrünknél más gyulladásos problémák-
kal is találkozunk, mint pl. serdülőkori akne, vagy 
egy komolyabb bőrsérülés, akkor szinte bármikor 
megjelenhetnek a bőrön színbeli eltérések. A pig-
mentfoltok színét halványítani nagyon nehéz, de 
korántsem lehetetlen feladat. Az otthoni ápolásban, 
de szakemberhez fordulva is tehetünk azért hogy a 
bőr visszanyerje természetes színegyensúlyát.

Mivel a melanin (bőr festékanyaga) bonyolult bio-
kémiai folyamatok összessége során termelődik, így 

egy hatóanyaggal és egyetlen alkalommal nem le-
het a kialakult pigmentfoltok láthatóságát mérsékel-
ni. Ahhoz komplex kezelésekre és hatóanyag kombi-
nációkra van szükség, hogy a megfelelő időpontban 
és helyen a festékképzési folyamatra hatni tudjunk.

A fehérítő kezeléseket heti rendszerességgel vég-
zik a kozmetikus szakemberek. Ha pedig az évsza-
kok is lehetővé teszik (kevesebb napsütés ősszel és 
télen), akkor az A.H.A. savakkal is besegíthetünk a 
gyorsabb és látványosabb eredmények elérésének 
érdekében.

A Solanie Vita White sorozatának különlegessége, 
hogy a benne található különböző hatóanyagok 
együttesen, egymás hatását felerősítve veszik fel a 
harcot a pigmentfoltokkal szemben, hogy visszaad-
ják a bőr természetes színét.

TUDATOSAN FELÉPÍTETT KONCEPCIÓ 
A NEMKÍVÁNT FOLTOK ELLEN
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ÉJSZAKAI REGENERÁCIÓ 
ÉS EGYENLETES SZÍNTÓNUS

VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ
ÉJSZAKAI KRÉM

Nem csak álom a gyönyörű, egyenletes bőr. 
Használd minden este intenzív regeneráló 
hatású kedvenc éjszakai krémedet, mely E- 
és C-vitamin összetevőivel felveszi a harcot 
a káros szabadgyökökkel szemben és csök-
kentik a kialakuló pigmentfoltokat. 

KISZERELÉS: 50 ml • SO11903
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék
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FEHÉRÍTÉS ELIXÍRJE 

VITA WHITE
BŐRHALVÁNYÍTÓ ELIXIR

Megalkuvás nélkül világosíthatod 
bőrödet ezzel a könnyű textúrájú elixír-
rel. Használd a már megtisztított bőröd-
re kis mennyiségben kedvenc nappali 
vagy éjszakai arckrémed előtt, a vilá-
gosabb és egyenletesebb bőrtónus 
eléréséhez.

KISZERELÉS: 15 ml • SO11901

EGYENLETES SZÍNTÓNUS, HIDRATÁLT BŐR 

VITA WHITE BŐRHALVÁNYÍTÓ 
NAPPALI KRÉM

Érezd a mindennapos megújulást ezzel a könnyű 
hidratáló krémmel! Bőrhalványító hatása mellett 
segíti SPF 15 fényvédő faktorral megelőzni a 
további pigmentfoltok kialakulását.

KISZERELÉS: 50 ml • SO11902

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék
Parfüm

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék
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BŐRFIATALÍTÁS ELIXÍRJE

VITA WHITE C-VITAMIN SZÉRUM

Kezd a napod megújult bőrrel! Használd a kedvenc 
Vita White nappali vagy éjszakai arckrémed előtt a 
világosabb és egyenletesebb bőrtónus eléréséhez! 
E és C-vitamin tartalmának köszönhetően felveszi 
a harcot a bőrt károsító szabadgyökökkel szemben, 
ugyanakkor lassítja a bőrben lezajló pigmentképzési 
folyamatokat. Használatával a bőr hidratáltabbá, 
színtónusa természetesebbé válik.

KISZERELÉS: 15 ml • SO21900
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Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék
Parfüm
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ALOE – GINKGO 

Az aloe vera és ginkgo biloba 
régóta a kozmetikák csoda ható-
anyagai közé tartoznak. Az aloe 
vera a benne található több, mint 
200 természetes összetevőjével 
bármely bőrtípus számára érté-
kes vitamin, fehérje és ásványi-
anyag forrás. Hidratáló, nyugtató 
és tápláló hatásával pedig az 
egyik legszélesebb körben alkal-
mazható összetevő. Segíti a sej-
tek regenerációját, ugyanakkor 
bőrpuhító hatásával elősegíti a 
vele együtt alkalmazott ható-
anyagok felszívódását.

A ginkgo biloba, mint az egyik 
legősibb „gyógyító” növény nem 

csak erős antioxidáns, de enyhe 
értágító hatásával segíti a bőrsej-
tek és szövetek vérellátását, így 
aktiválva a bőrmegújító folyama-
tokat. Érfalerősítő tulajdonságok-
kal rendelkezik, ezért kiválóan al-
kalmas a hajszálértágulatos bőrök 
tüneteinek enyhítésére. Alkalma-
zásával elősegíthetjük a hámkép-
ző, bőrrugalmasító folyamatokat.

A Solanie Aloe - Ginkgo termé-
kei a két csodanövény hatásait 
kombinálva számos problémára 
kínálnak megoldást. A bennük ta-
lálható hatóanyagokkal egyszer-
re több kívánt hatás is elérhetővé 
válik akár egy terméken belül is.

38
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TONIZÁLÁS EXTRA HIDRATÁLÁSSAL 
NMF KOMPLEX-SZEL 

HIDRATÁLÓ ARCTONIK

Arctisztításod tonizáló lépéseként vagy 
akár a nap bármely szakában, bőröd felfrissíté-
sére is bátran használhatod. Növeli annak
hidratációját NMF (Natural Moisturizing 
Factor) faktorral és aloéval, ezáltal csökkenti 
a felületi ráncok mélységét. Etil-alkohol-
mentes formulája nem irritálja az érzéke-
nyebb bőröket. Feszesítő és frissítő hatásá-
val selymes tapintásúvá varázsolja azt.

KISZERELÉS: 150 ml • SO10102
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Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Allergén illat
Etil-alkohol
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ALAPOS TISZTÍTÁS ÉRZÉKENY BŐRRE  

ARCTEJ ÉRZÉKENY BŐRRE

Érzékeny és kipirosodásra, irritációra 
hajlamos arcbőrödet gyengéden, mégis 
alaposan tisztítja meg ez az illatanyag- 
mentes bőrbarát lotion a sminktől és 
a mindennapi szennyeződésektől.

KISZERELÉS: 150 ml • SO10101

HATÓANYAG - BEJUTÁS NÖVELÉSE MEGKETTŐZÖTT ERŐVEL

MÉLYTISZTÍTÓ ARCRADÍR

Fontos, hogy hetente egyszer alaposan 
leradírozd arcodat, ezzel segíted a 
bőrlégzést és az ápoló hatóanyagok 
hatékonyabb beszívódását.
Tipp:  Használd hetente egyszer a 
nyak, dekoltázs területén is.

KISZERELÉS: 30 ml • SO10106

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj 
Színezék
Parfüm
SLS

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parafin olaj
Színezék
SLS
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VÉDELEM ÉS NYUGTATÁS AZ ÉRZÉKENY, 
KIPIROSODÁSRA HAJLAMOS BŐRNEK

ANTIROSACEA BŐRNYUGTATÓ KRÉM 

Hajszálértágulatok kialakulására hajlamod van? Ha a bőröd 
érzékeny, húzódik, könnyen kipirul, gyulladt, égő, szúró, 
viszkető érzést produkál és hajszálértágulatok jelennek meg. 
Az Antirosacea bőrnyugtató krém rendszeres és következetes 
használatával azonban sokat tehetsz állapotod romlásának 
megelőzéséért és a zava-
ró tünetek enyhítéséért. 

KISZERELÉS:
50 ml • SO10403

HŰSÍTÉS, HIDRATÁLÁS 
ÉS NYUGTATÁS 

BŐRNYUGTATÓ BALZSAM 

Használd bármikor, amikor szüksége 
van bőrödnek hűsítésre, nyugtatásra 
és látványos regenerálásra. 
Tipp:  Ajánljuk napozás, gyantázás 
után.

KISZERELÉS: 150 ml • SO10408

Illat
Ásványi olaj
Szinezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
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VARÁZSLATOS TÁPLÁLÁS 
ÉS HIDRATÁLÁS  

ALOE HIDRATÁLÓ 
NAPPALI KRÉM  

Adj meg bőrödnek mindent, amire szüksége 
van, és élvezd, hogy cserébe napról-napra 
rugalmasabbá, bársonyosabbá és selymesebbé 
válik. A gondosan válogatott összetevőknek 
köszönhetően egyszerre ápolhatod a tápanyag- 
és vízhiányos bőrödet, miközben véded a káros 
UV-sugarak ellen. 

KISZERELÉS: 50 ml • SO10402
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Színezék
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MÉLYEN HIDRATÁLT BŐR LIPOSZÓMÁVAL

LIPOSZÓMÁS AKTÍV HIDRATÁLÓ 
NAPPALI KRÉM  

Mindennapos használatával biztosíthatod bőröd mé-
lyebb rétegeinek hidratálását, táplálását és csökkent-
heted a bőrszárazságot kísérő feszülő érzést. Liposzó-
mába zárt antioxidáns hatású 
vitaminjai (A, C, E) segítenek 
megelőzni az oxidatív stressz 
és a környezeti ártalmak okozta 
bőröregedést.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10401

ÉJSZAKAI ENERGETIZÁLÁS Q10 KOENZIMMEL

Q10 ENERGIZÁLÓ 
ÉJSZAKAI TÁPLÁLÓ KRÉM 

A Q10 energiával látja el a sejteket 
és lassítja a bőr öregedési folyamatait,
segítve ezzel bőröd feszesítését és 
a ráncok mélységének csökkentését. 

KISZERELÉS: 
50 ml • SO10404

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén

Allergén illat
Színezék
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FAGGYÚTERMELÉS NORMALIZÁLÁSA, 
INTENZÍV HIDRATÁLÁS

BIOTIN NORMALIZÁLÓ ÉS 
HIDRATÁLÓ KRÉM

Tudjuk, hogy szeretnél intenzívebb hidratálást problémás 
bőrödnek, de nem szeretnél lemondani a matt bőrfelszínről sem. 
Használd ezt a kifejezetten a problémás bőr igényeire kifejlesztett, 
hialuronsav tartalmú hidratálókrémet, és élvezd, hogy bőröd 
olajos fénye csökken és bársonyos tapintású lesz.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10407

FÉNYTŐL MENTES HIDRATÁLT BŐR, 
6 GYÓGYNÖVÉNY EREJÉVEL

NIACIN MATTÍTÓ KRÉM

Zsíros, pattanásos, problémás bőrödnek szüksége van 
a megfelelő táplálásra és hidratálásra ahhoz, hogy állapota 
javulhasson. Ez a jól felszívódó, könnyű krém nyugtató, 
faggyútermelést szabályozó fertőtlenítő és hidratáló 
hatású, zsíros érzet nélkül.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10406

NIACINAMIDE NIACINAMIDE

Ásványi olaj
Parabén
Szinezék
Parfüm
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Ásványi olaj
Szinezék
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SZEMKÖRNYÉKI RÁNCOK 
ÉS DUZZANATOK CSÖKKENTÉSE 

Q10 LIPOSZÓMÁS 
SZEMRÁNC GÉLKRÉM

Maximális szemkörnyék ápolást érhetsz el 
ezzel a könnyed, géles állagú szemkörnyék 
ápolóval. Egyszerre csökkentheted a duzzana-
tot és feszesítheted, hidratálhatod szemkör-
nyékedet. Használd sminkelés előtt a 
szemkörnyékre a tökéletes végeredményért.

KISZERELÉS: 15 ml • SO10405

Parabén
Ásványi olaj
Szinezék
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SELYEM ÉRINTÉSE A VONZÓ DEKOLTÁZSÉRT

SILK TOUCH NYAK-
DEKOLTÁZS ÉS TESTÁPOLÓ TEJ

Használd testápolóként, hogy bőröd selymes 
tapintású, hidratált és rugalmas legyen. A benne 
található avokádó olaj gazdag omega-3 zsírsav-
ban, illetve vitaminokban. C-, E-vitaminjai erős 
antioxidánsok és csökkentik a bőr kipirosodását. 
A-, B-, D-vitaminjai hozzájárulnak az egészségesen 
működő bőrhöz.

KISZERELÉS: 150 ml • SO10203

46

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék
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NYUGTATÁS ÉS NEDVESSÉGPÓTLÁS 

BŐRNYUGTATÓ MASZK 

Használd bármilyen külső vagy belső 
okokból kialakult érzékenység tüneteinek 
csökkentésére. Akár az egész arcon, 
vagy a kialakult gyulladás területén.
Illóolajokat tartalmaz!

KISZERELÉS: 50 ml • SO10304

ÁLLÍTSD MEG A GYULLADÁST!

GYÓGYNÖVÉNYES ÖSSZEHÚZÓ 
ARCPAKOLÁS  

Használd az egész arcon vagy a kialakult 
gyulladás területén, amikor gyulladás és 
zsírosság csökkentésére van szükséged. 
Illóolajokat tartalmaz!
Tipp:  Kend be a kialakuló pattanásod lefekvés 
előtt, majd ébredés után mosd le.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10305

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék
Etil-alkohol
Parfüm

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék
Parfüm
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HŰSÍTŐ HIDRATÁLÁS ÉS 
NYUGTATÁS AZ ALOE EREJÉVEL

HIDRATÁLÓ GÉLMASZK 

Használd pakolásként az intenzív hidratálás 
érdekében. Kisimít, üdévé és egészséges színűvé 
varázsolja arcodat. Szomjas bőröd hálás lesz érte.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10302

30%-os 
Aloe Vera 

tartalommal

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Allergén illat
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GAZDAG TÁPLÁLÁS AZ ENERGIÁT 
VESZTETT BŐRRE 

ENERGETIZÁLÓ PAKOLÁS

Olajokban és vitaminokban gazdag pakolás 
tápanyaghiányos, energiát vesztett bőröd 
regenerálására és feszességének növelésére. 
Ránctalanító összetevői és Q10 koenzim 
tartalma segíti fiatalos arckontúrod 
visszaállítását.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10306

49

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Színezék
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A szérumok a bőrápolás hatóanyagesszen-
ciái, melyek egy-két kulcshatóanyagot na-
gyobb %-os mennyiségben tartalmaznak 
a maximális bőrápoló hatás elérésének ér-
dekében. A bőr igényeire kifejlesztett A bőr 
igényeire kifejlesztett speciális formulákkal 
tudunk formulákkal hidratálni, feszesíteni, 
nyugtatni, energizálni, ráncmélységet csök-
kenteni, immunitást erősíteni, vagy akár a 
bőrmegújító folyamatokat támogatni. A 
megtisztított bőrre mindössze 3-4 csepp ele-
gendő reggel és este, hogy a kívánt hatást 
elérjük.

A bőrtípusnak és a célnak megfelelően 
használhatók önállóan, de akár arckrém 
vagy arcmaszk alá plusz hatóanyagként al-
kalmazva is. 

Használhatunk a különböző arcrészekre 
más és más szérumot az igényeknek meg-
felelően.

Látványos bőrápoló hatásuk folyamatos hasz-
nálat mellett már az első hét után érezhető.
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BŐRPIROSODÁS CSÖKKENTÉSE ÉS NYUGTATÁSA  
OLAJMENTES SZÉRUMBAN

NO. 2 ANTI-COUPEROSE SZÉRUM 

Ha érzékeny a bőröd, hajlamos a kipirosodásra, 
fokozottan reagál a külső körülmények változásaira és 
kisebb hajszálértágulatok találhatóak rajta, akkor válaszd 
ezt a szérumot. Rendszeres használata megerősíti 
a bőr védekezőképességét, feltölti folyadékkal 
és csökkenti pirosságát.

KISZERELÉS: 15 ml • SO20512

100%-BAN OLAJMENTES 
HIDRATÁLÁS

NO. 1 HIDRATÁLÓ SZÉRUM 

Minden bőr szomjazik a folyadékra, amit húzódó, feszülő 
érzéssel jelez. Dehidratációjának megszüntetése legeredmé-
nyesebben azokkal az anyagokkal oldható meg, melyek a 
bőrben természetesen is megtalálhatóak. A szérumban lévő 
NMF nedvességmegkötő faktor és urea is ezek közé tartozik. 
Használd rendszeresen ezt az olajmentes szérumot 
és bőröd visszanyeri elvesztett nedvességét. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO20511

NIACINAMIDE

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék

Parabén
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Szinezék
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OLAJMENTES SZÉRUM 
AZONNALI LIFTING HATÁSSAL

NO. 3 ELASZTIN SZÉRUM

Használd a mimikai izmok mozgása 
következtében megjelenő apró ráncok 
eltüntetésére és a bőr általános rugalmassá-
gának fokozására. Ajánlott sminkelés előtt 
a bőrkép kiegyenlítésére is. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO20513
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Parabén 
Ásványi olaj
Illat 
Szilikon olaj
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TEDD RUGALMASABBÁ BŐRÖD!

NO. 5 C- VITAMIN SZÉRUM

Speciális olajban oldott C-vitamint tartalmazó szérum, 
mely gyorsabban és hatékonyabban szívódik be a bőrbe, 
mint hagyományos társai. Fokozza a bőr immunitását, 
rugalmasabbá teszi bőröd, optimalizálja a bőrpigment 
képző folyamatokat ezáltal csökkenti az öregedés 
látható jeleit. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO20515

5 ÉRTÉKES OLAJ A RÁNCOK CSÖKKENTÉSÉRE

NO. 4 Q10 SZÉRUM

Alkalmazd az elmélyült ráncok láthatóságának 
csökkentésére, a bőrből hiányzó olajok pótlására. 
A benne található Q10 koenzimmel javíthatod 
bőrsejtjeid életerejét, amivel lassíthatod az idő 
előtti öregedést.

KISZERELÉS: 15 ml • SO20514

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm 
Színezék

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm 
Színezék
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SZEMKÖRÜLI RÁNCOK CSÖKKENTÉSE 
KAVIÁRRAL ÉS CERAMIDDAL 

NO. 6 CERAMID LIPOSZÓMÁS 
SZEMKONTÚRGÉL

Használd az elvékonyodott, karikás és rugal-
matlanságát vesztett szemkörnyéked regene-
rálására. A bőröd a ceramid vízmegtartó és 
a kaviár sejtregeneráló hatásának köszön-
hetően újra élettel teli, erősebb és hidratáltabb 
lesz.

KISZERELÉS: 15 ml • SO20516

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Parfüm 
Színezék

ANTIOXIDÁCIÓ PHYTOCELLTEC™ 
ALMA NÖVÉNYI ŐSSEJT KIVONATTAL

ALMA NÖVÉNYI ŐSSEJTES 
FESZESÍTŐ SZÉRUM 

A bőr üdesége és rugalmassága  a kor előre-
haladásával csökken, amit a legújabb kutatások 
szerint lassíthatunk a növényi őssejtek erejével. 
Ettől sejtjeid visszakapják életerejüket, újra 
ragyogóvá varázsolva bőröd megjelenését. 

KISZERELÉS: 15 ml • SO21501 

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
Színezék
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HIDRATÁLÓ FÁTYOL A BŐRFELSZÍNRE

NO. 7 HIALURONSAV SZÉRUM

A hialuronsav folyadékmegkötő - képességének 
köszönhetően támogatja bőröd hidratáltságát. 
Fátyolként elterülve a felületén magához 
vonzza a vizet és hidratáltan tartja felső 
rétegeit. Tartós használata bársonyos és 
feszes bőrképpel ajándékoz meg.

KISZERELÉS: 15 ml • SO20517
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Parabén 
Ásványi olaj
Szilikon olaj
Etil-alkohol
Parfüm 
Színezék
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A FEKETE CSODA ICHTIOLLAL 
AZ IGAZI KÜLÖNLEGESSÉG

FEKETE SZAPPAN

Ennek a különleges tisztító gélnek a min-
dennapos használatával sikeresen javíthatsz 
zsíros, tisztátalan, gyulladásra hajlamos bőröd 
állapotán. Napról napra tapasztalhatod, 
hogy bőröd egészségesebbé, szebbé válik.
Tipp:  Borotválkozáshoz is használható a 
gyulladás kialakulásának megelőzésére.

KISZERELÉS: 125 ml • SO10109

AZ ANTIBAKTERIÁLIS CINK EREJÉVEL 
A PATTANÁSOS BŐR ELLEN

FEKETE TONIK

Használd a Fekete szappannal való mosakodás 
után bőr pH értékének visszaállítására és a bőr 
hidratációjának fokozására. Az ichtiol és a gyógy-
növény kivonatok jótékony hatással vannak a 
túlzott faggyúkiválasztásra és a zsíros bőr opti-
mális állapotának visszaállítására. A bőrnyugtató 
hatású allantoin támogatja a bőr megújulásának 
folyamatát, megfelelő ápolást biztosítva az 
érzékeny és irritált bőr igényeinek is.

KISZERELÉS: 125 ml • SO10111
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Parabén
SLS
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol

Parabén
SLS
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
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ARCTISZTÍTÁS EGY MOZDULATTAL

MICELLÁS ARC- ÉS SMINK- 
LEMOSÓ FOLYADÉK

Szereted, ha kényelmesen és gyorsan mennek 
a dolgok? Akkor a kedvenced lesz a Solanie 
Micellás arctisztító, amely mágnesként vonzza 
magához a szennyeződéseket. 3 az 1-ben: 
tisztít, hidratál és nyugtat.  

KISZERELÉS: 150 ml • SO10110
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Parabén
SLS
Ásványi olaj 
Allergén illat
Szilikon olaj
Alkohol
Színezék
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TISZTÍTÓHAB TEJSAVVAL

ALOE VERA INTENZÍV 
LEMOSÓ HAB 

Rendkívül gyengéd tisztítás és ápoló 
gondoskodás még a legérzékenyebb bőrök 
számára is. Tejsav tartalma támogatja bőröd 
baktériumokkal szembeni küzdelmét és 
hidratálja annak felszínét.
Tipp:  Ideális az intimterületek 
mindennapos tisztítására is.

KISZERELÉS: 200 ml • SO10910

HÁRMAS FEGYVER 
A BAKTÉRIUMOKKAL SZEMBEN 

ALKOHOLMENTES TONIK 
ANTIBAKTERIÁLIS 
ÖSSZETEVŐKKEL

Mindennapos használata biztosítja 
bőröd számára az esetleges fertőzések 
elleni védelmet.
Tipp:  Borotválkozás után is használható 
bőrnyugtatás, irritáció céljából, csökkent-
heti a szőrtüszőgyulladás kialakulását is.  

KISZERELÉS:  150 ml • SO10105

Parabén
Etil-alkohol
Színezék

Parabén
Etil-alkohol
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BŐRFESZESÍTÉS NÖVÉNYI OLAJOKKAL 
MAGAS FÉNYVÉDELEM MELLETT 

KOLLAGÉNES HIDRATÁLÓ 
NAPPALI KRÉMFLUID 
FÉNYVÉDELEMMEL

Ha bőrödnek fényvédelemre van szüksége és 
könnyed hidratálásra vágyik, ez a krém tökéletes 
választás lesz számodra. A benne lévő kollagén 
támogatja a bőröd rugalmasságának visszaállí-
tását és SPF 15-ös fényvédelme védi azt az UV 
öregedést gyorsító káros sugarai ellen.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10907

MATTÍTÁS ÉS HATÓANYAG 
BEJUTÁS FOKOZÁSA

MANGÓ-RIZS AHA 
ARCRADÍR

Kellemes mangó illatú arcradír 2 az 1-ben 
mechanikai és kémiai hámlasztó hatással. 
Használd hetente egyszer, alaposan 
radírozd le bőröd ezzel is segítve a bőrlég-
zést és az ápoló hatóanyagok könnyebb 
felszívódását. A benne található kovaföld 
felszívja a bőr felszínén lévő, felesleges 
faggyúmennyiséget így mattítva azt.

KISZERELÉS: 30 ml • SO10901
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Parabén
SLS
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol

Ásványi olaj 
Színezék
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EGYEDÜLÁLLÓ HIDRATÁLÁS 
ZSÍRFÉNY NÉLKÜL

BÁRSONY KRÉM 
BY PITÓ ÉVA

Ápold reggelente zsíros, problémás bőrödet, 
ezzel a jól felszívódó, nyugtató hatású hidra-
táló krémmel, hogy rendszeres használatával 
megfelelően hidratált, bársonyos tapintású, 
letisztult, matt bőrállapotot érj el. 

KISZERELÉS: 50 ml • SO10909
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Parabén
Ásványi olaj 
Allergén illat
Szilikon olaj
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ALAPOZÓ HATÁSÚ KORREKTOR
ANTIBAKTERIÁLIS ÖSSZETEVŐKKEL

BŐRJAVÍTÓ SZÍNEZETT 
KORREKTOR 

Finom ütögető mozdulatokkal felvíve bőrszínű 
korrektorként elfedi a pattanásokat és csökkenti 
a felületén elszaporodó baktériumok műkö-
dését. Száradása után használd a megszokott 
alapozódat az arc teljes felületére.

KISZERELÉS: 15 ml • SO10918

AZONNALI VÉDŐ, 
HIDRATÁLÓ GYORSSEGÉLY

PAPAYA-MANGÓ 
DINAMIZÁLÓ GÉLMASZK

Pakolásként feltéve ezt a kellemes gyümölcsillatú 
gélt energia és vízhiányos bőröd kezelésére ajánl-
juk. Rövid idő alatt pótolja a bőr hiányzó 
nedvességtartalmát. A kivonatok 
gyümölcssavakban, ásványi 
anyagokban és enzimekben 
gazdagok, bőrélénkítő, frissítő, 
dinamizáló hatásúak.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10906

NIACINAMIDE
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Ásványi olaj 
Szilikon olaj

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
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30x-OS VÉDELEM A KÁROS SUGARAK ELLEN

NAPOZÓ KRÉM 
ARCRA ÉS TESTRE SPF 30

Válaszd egész évben a tökéletes fényvédelem 
érdekében!  30x-os védelem az UV-sugarak káros 
hatásaival szemben. Megakadályozza a folyadék 
kipárolgását a bőrből és csökkenti a túlzott 
napozás miatt előforduló irritációkat. 
Diszkrét illata miatt férfiaknak is ajánlott.

KISZERELÉS: 50 ml • SO10921
 125 ml • SO10920

Parabén
Ásványi olaj
Allergén illat
Szilikon olaj 
Színezék
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NAPOZÁS UTÁNI BŐRNYUGTATÓ
ÉS HŰSÍTŐ TEJ 

Ideális napozás vagy szoláriumozás után a kipirult, 
irritált bőr nyugtatására, hidratálására. Gyengéd 
ápolásával meghosszabbítja a bőr napbarnított színét. 
Nyugtató összetevői enyhítik a napozás okozta bőrpírt, 
viszketést, kellemetlen húzódást és szárazságot. 

KISZERELÉS: 50 ml • SO23035
 150 ml • SO23034

63

Parabén
Ásványi olaj
Allergén illat
Szilikon olaj 
Színezék
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BŐRTÖMÖRSÉG JAVÍTÓ ÉS 
LÁTHATÓ FESZES KONTÚR

RÁNCTALANÍTÓ KRÉM

Élvezd az Argireline® mimikai izmokat lazító, 
bőrfiatalító és ráncsimító hatását a Solanie 
ránctalanító krémjével. Az  Argireline® gátolja 
a mimikai izmok összehúzódásának következ-
tében kialakuló ráncok mélységét, így meg-
akadályozza, hogy az idő múlása nyomokat 
hagyjon a bőrön. A búzacsíraolaj táplálja a 
bőrt, értékes ásványi anyagokkal látja el azt, 
és segíti megőrizni annak fiatalságát.

KISZERELÉS: 250 ml • SO23023

INTENZÍV TÁPLÁLÁS ÉS 
HIDRATÁLÁS 

HIDRATÁLÓ KÉZ- ÉS LÁB
ÁPOLÓ KRÉM SHEAVAJJAL

Kényeztesd kezeid és lábaid kiszáradt, 
repedezett, táplálásra szoruló bőrét 
intenzív hidratálással és jutalmazd meg 
azokat a Solanie kéz- és lábápoló krém-
jének értékes összetevőivel és annak üde 
cseresznyevirág illatával.

KISZERELÉS: 250 ml • SO23020
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SELYMES ÉS RUGALMAS TAPINTÁS

KOLLAGÉNES 
BŐRFESZESÍTŐ KRÉM

Jutalmazd meg meg magad a Solanie 
kellemes, enyhén narancsos illatú kolla-
génes bőrfeszesítő krémjével. Kiválóan 
alkalmazható hidratáló testápoló krém-
ként a bőr feszességének és rugalmassá-
gának a megőrzéséhez.

KISZERELÉS: 250 ml • SO23021

ANYAGCSERE ÉLÉNKÍTÉS ÉS 
ALAKFORMÁLÁS

ZSÍRÉGETŐ 
MASSZÁZSKRÉM

Fokozd, alakformáló és fitness óráid haté-
konyságát a Solanie zsírégető krémjével, 
mely nem csak a makacs zsírpárnák kezelé-
sében, de a bőr rugalmasításában is társad 
lehet. Metil-nikotinát és L-karnitin össze-
tevőivel segít a sejtanyagcsere folyamatok 
élénkítésében.

KISZERELÉS: 250 ml • SO23022

Parabén Parabén
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VÉDI A BŐRT AZ OXIDATÍV STRESSZTŐL

ANTIOXIDÁNS TISZTÍTÓ 
ARCMASZK 

Speciális folyékony formulája a pórusok mélyére 
és a szarulemezkék közé könnyedén hatol be, így 
száradás után még alaposabbá teszi a bőrtisztító 
hatást. Antioxidáns gránátalma kivonatot tartal-
maz, mely kiválóan védi a bőrt a környezet káros 
hatásaitól és az oxidatív stressztől.

KISZERELÉS: 125 ml • SO23017

SELYMESEN SIMA TISZTA ARCBŐRÉRT

BŐRFRISSÍTŐ TISZTÍTÓ 
ARCMASZK 

Szabadulj meg a bőrfelszíni szennyeződé-
sektől és elhalt hámsejtektől. Bőrfrissítő 
uborka kivonatot tartalmaz, mely magas 
vitamin tartalma miatt jótékonyan hat a 
bőrre, vitalizálja, táplálja azt. Azonnali 
simító hatású.

KISZERELÉS: 125 ml • SO23016
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Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
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HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉDES 
MANDULA ILLATTAL

HIDRATÁLÓ KÉZKRÉM ÉDES 
MANDULA ILLATTAL

Kényeztesd kezeidet intenzív hidratáló és 
tápláló hatással és élvezd egész nap az édes-
mandula varázslatos illatát. Kézkrémünk igazi 
megváltás a kiszáradt, repedezett, regenerá-
cióra szoruló bőröknek.

KISZERELÉS: 50 ml • SO23024

A SZOMJAS, HIDRATÁLÁSRA SZORULÓ 
KEZEK MEGMENTŐJE

PUHÍTÓ ÉS TÁPLÁLÓ KÉZKRÉM 
CSERESZNYEVIRÁG ILLATTAL

Kényeztesd kezeidet intenzív hidratáló és 
tápláló hatással és élvezd egész nap a 
cseresznyevirág üde illatát. Kézkrémünk 
igazi megváltás a kiszáradt, repedezett, 
regenerációra szoruló bőröknek.

KISZERELÉS: 50 ml • SO23018
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Szilikon olaj
Parabén
Allergén illat
Színezék

Szilikon olaj
Parabén
Allergén illat
Színezék
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BŐRÁPOLÓ OLAJ A SELYMES ÉS 
RUGALMAS BŐRÉRT

BŐRÁPOLÓ OLAJOK, 
ÉDESMANDULA,
E-VITAMIN - CSERESZNYEVIRÁG 

Varázsold újjá száraz bőr területeid, az olaj kiválóan 
alkalmazható az arcbőr, ajak, köröm, könyök 
és sarok területére.

Használat: Nedvesítsd be az ápolni kívánt felületet, 
majd vigyél fel egy két cseppet az olajból és 
masszírozd be.

KISZERELÉS: 15 ml • SO23026
KISZERELÉS: 15 ml • SO23027

Parabén  
Szilikon olaj 
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A BŐR, A HAJ ÉS A KÖRÖM 
SZÉPSÉGÉÉRT

SOLANIE COLLAGEN & HYALURON 

1 kapszula 600mg collagent és 60mg hialuronsavat tartal-
maz. Peptan® 1-es típusú marhakollagén peptidet tartalmaz, 
C-vitaminnal, szerves cinkkel, biotinnal, B2- és B3-vitaminokkal.

KISZERELÉS: 30 db  • SO27001

A BŐR, A HAJ ÉS A KÖRÖM 
SZÉPSÉGÉÉRT

BEAUTY BB COMPLEX SKIN 

Biotint, cinket, B1,-B2,-B,-B5,-B6,-B12 vitaminokat, A,-E-, 
D3-vitamint és növényi olajokkal tartalmaz, melyek hozzá-
járulnak a haj, bőr és köröm normál állapotának fenntartá-
sához. Emellett hatékony védelmet jelent a káros hatások 
és az oxidatív stressz ellen. 

KISZERELÉS: 30 db • SO27000 
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NARANCSVIRÁG 
AROMAVÍZ  

A kiváló minőségű narancsvirág aromavíz fi-
nom, virágos illatával kiválóan alkalmas a bőr 
frissítésére és ápolására. Használatával a bőr 
üdébbé, ragyogóbb kinézetűvé válik. PHA 
összetevője gyengéd hámlasztó hatásával 
támogatja az egyenletesebb bőrfelszín el-
érését. Minden bőrtípusra ajánlott, nyugtató 
és regeneráló hatású. Hűsítő testpermetként 
ideális napozás utáni használatra is.

KISZERELÉS: 100 ml • SO23033

DAMASZKUSZI RÓZSA 
AROMAVÍZ  

A varázslatos illatú damaszkuszi rózsa aro-
mavíz élénkítő, frissítő és vitalizáló hatású. 
Hidratáló hatásának köszönhetően segít 
megőrizni a bőr nedvességtartalmát és 
ragyogóvá teszi azt. PHA összetevője gyen-
géd hámlasztó hatásával segít megújítani a 
bőrt. Minden bőrtípusra ajánlott, nyugtató 
és regeneráló hatású. Hűsítő testpermet-
ként ideális napozás utáni használatra is. 

KISZERELÉS: 100 ml • SO23032

Parabén
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Etil-alkohol
Színezék

Parabén
Etil-alkohol
Ásványi olaj 
Szilikon olaj
Színezék
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ANTIBAKTERIÁLIS KÉZ- ÉS 
BŐRFERTŐTLENÍTŐ GÉL

Öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül használha-
tó kézfertőtlenítő és bőrfertőtlenítő gél, enyhe citrus illat-
tal. A baktériumokkal, gombákkal és vírusokkal szemben 
is védelmet biztosít. Antimikrobiális spektrum: baktericid, 
fungicid, szelektív virucid (adeno- és norovírus inaktiváló 
hatás) Használatával könnyedén eltávolítható a kézbőrre 
kerülő szennyeződés. Víz és szappan nélkül használható, 
nem szárít, nem ragad.

KISZERELÉS: 300 ml •  SO23031, 100 ml •  SO23030

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Allergén illatanyag
Színezék
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2 az 1-ben alkoholos kéz- és bőrfertőtle-
nítő spray, mellyel nemcsak a kozmetikai 
kezelések előtt a kezek, de akár a kezelen-
dő bőrfelület fertőtlenítése is elvégezhe-
tő. Elpusztítja a baktériumok és gombák 
99,9 %-át, ezáltal hatékony védelmet 
biztosítva a kórokozóktól és fertőzések-
től. Víz és szappan nélkül használható, 
nem szárítja a bőrt. Színtelen, illatmentes 
formula. Használata után a bőr nem 
ragad, friss, tiszta bőrérzetet eredményez.

KISZERELÉS: 250 ml •  SO23015

Bőrkímélő, bőrsemleges pH-t bitosító, folyé-
kony szappan a kezek mindennapos higi-
enikus tisztítására. Gyengéd formulájával 
hatékonyan távolítja el a szennyezodéseket 
a borrol, anélkül hogy irritálná azt. Hidratáló 
és visszazsírozó összetevoket is tartalmaz, 
így kézmosás után a bor hidratálttá és puha 
tapintásúvá válik. Érzékeny borre is használ-
ható. Borkímélo hatása borgyógyászatilag 
igazolt.

KISZERELÉS: 300 ml •  SO23019

ANTIBAKTERIÁLIS KÉZ- ÉS 
BŐRFERTŐTLENÍTŐ SPRAY

FOLYÉKONY SZAPPAN ANTBAK-
TERIÁLIS ÖSSZETEVŐVEL

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Allergén illatanyag
Színezék

Ásványi olaj
Szilikon olaj
Parabén
Allergén illatanyag
Színezék
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KAVIÁR KEZELÉS

Vegyél részt Te is Solanie Professzionális Luxuskezelésen, érdeklődj a hozzád legközelebbi Solanie kozmetikáról! www.solanie.hu

Kinek ajánljuk?
Rugalmatlan, fáradt, fakó, energiát vesztett és mege-
reszkedett bőr ápolására. 

Miért?
A kaviár sejtszintű felépítése kísértetiesen hasonlít a 
bőr sejtjeinek felépítéséhez: egyaránt 50-70%-ban tar-
talmaznak vizet, sőt, egymáshoz hasonló százalékban 
tartalmaznak zsírokat, fehérjét és nyomelemeket is. A 
kaviár vitaminokban (A, D, B1, B2, B6), mikroelemekben 
(réz, cink, foszfor, szilícium) és aminosavakban (glicin, 
lizin, hisztidin, arginin, aszparagin) rendkívül gazdag.  
Ezek az összetevők amellett, hogy felgyorsítják a bőr 
sejtjeinek regenerálódási folyamatát, lassítják az örege-
dési folyamatokat. 

Milyen eredményt várhatsz a kezelés után?
A kezelés hatására megnő a bőr vízfelvevő képessé-
ge, felgyorsul a bőr anyagcseréje és megnő a kollagén 
szintézis. Az öregedési folyamatok lassulnak, a bőr 
megújul, kisimul és feltöltődik.

Mit kapsz a kezelés során?

Műveleti lépés Cél

letisztítás lágy, intenzív tejjel a bőr szennyeződésektől és sminktől való megtisztítása

bőrradírozás szemcsés mélytisztító 
peelinggel

az elhalt szarusejtek eltávolítása, a hatóanyag utak 
megnyitása

tonizálás hidratáló arctonikkal a bőr frissítése, hidratálása

hatóanyag feltöltés , sejtaktiválás 
Anti Wrinkle lotionnal

a bőr nedvesítése, a hatóanyag-bevitel előkészítése

regeneráló folyadékkal átitatott fátyol-
maszk

a bőr mélyebb rétegeinek feltöltése, hidratálása, 
feszesítése, regenerálódása

ultrahangos hatóanyag-bevitel a bőr hidratálása és rugalmasítása

masszírozás masszázstejjel a bőrre került hatóanyagok beszívódásának segítése, 
az öregedési folyamatok késleltetése, a bőr élettani 
folyamatainak javítása stb.

sejtaktiválás, regenerálás gumimaszkkal a hatóanyagok „bőrbe zárása”, vitalizálás, regenerálás

aktiválás,hidratálás, fényvédelem a bőr védelmi funkciójának növelése, regenerálása, 
a szabad gyökök káros hatásainak mérséklése
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Q10 ENERGETIZÁLÓ ÉS RÁNCTALANÍTÓ KÚRA

Vegyél részt Te is Solanie Professzionális Luxuskezelésen, érdeklődj a hozzád legközelebbi Solanie kozmetikáról! www.solanie.hu

Kinek ajánljuk?
Fokozott ápolást igénylő alulműködő, fáradt bőrre, re-
generálásra és energia feltöltésre. 

Miért?
A Q10 a sejtjeink - így az egész szervezet - energiával 
való ellátását szabályozza, katalizátorként támogatva a 
sejtek energiapótlását. Antioxidációs képessége segít 
megszabadítani a felhalmozott szabadgyököktől. Ezek 
a hatások segítik, hogy bőröd újra teljes energiával a 
működési folyamataira tudjon koncentrálni, csökkent-
se a ráncok mélységét, visszavarázsolja rugalmas felszí-
nét és fiatalos frissességgel töltse fel.

Milyen eredményt várhatsz a kezelés után?
Bársonyos, puha bőrt, mely rugalmasabb, feszesebb 
és élettel telibb.

Mit kapsz a kezelés során?

Műveleti lépés Cél

letisztítás lágy, krémes arctejjel a bőr szennyeződésektől és sminktől való megtisztítása

bőrradírozás szemcsés mélytisztító AHA 
peelinggel

az elhalt szarusejtek eltávolítása, a hatóanyag utak 
megnyitása

tonizálás hidratáló arctonikkal a bőr frissítése, hidratálása

előkészítő hidratálás energetizáló 
koncentrátummal

a bőr nedvesítése, a hatóanyag-bevitel előkészítése

energetizáló koncentrátummal átitatott 
fátyolmaszk

a bőr mélyebb rétegeinek hidratálása, feszesítése és 
energetizálása

ultrahangos hatóanyag-bevitel a bőr hidratálása és rugalmasítása

masszírozás masszázstejjel a bőrre került hatóanyagok beszívódásának segítése, 
az öregedési folyamatok késleltetése, a bőr élettani 
folyamatainak javítása stb.

szemápolás a bőrtípusnak megfelelő 
krémmel

a szemkörnyéki terület hidratálása, feszesítése, 
nyugtatása

nyugtatás, táplálás gumimaszkkal a hatóanyagok „bőrbe zárása”, nyugtatás

fényvédelem és hidratálás a bőr védelmi funkciójának növelése és hidratálása
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Kinek ajánljuk?
Vízhiányos, energiaszegény, fakó, elvékonyodott bőr-
re, nedvesség tartalmának és életerejének fokozására. 

Miért?
A Solanie arany kezelésében tiszta 24 karátos ameri-
kai Mesogold kolloid aranyat (99,99%-os tisztaságú) 
használunk a bőr működési folyamatainak aktiválá-
sára. Az arany megsokszorozza bőröd felszívóképes-
ségét. Aktiválja bizonyos anyagok, mint például a hi-
aluronsav beépülését, hogy újra visszanyerje fiatalos 
rugalmasságát. A kezelés teljes ideje alatt királynőhöz 
méltó anyagokat és kényeztetést biztosítunk számod-
ra, hogy elszakadhass mindennapi feszültségeidtől és 
lélekben is megerősödve tündöklő bőrrel térj vissza 
mindennapjaidba.

Milyen eredményt várhatsz a kezelés után?
Hidratált, élettel teli, feszes bőrt, élesebb arckontúrt.

Vegyél részt Te is Solanie Professzionális Luxuskezelésen, érdeklődj a hozzád legközelebbi Solanie kozmetikáról! www.solanie.hu

LUXUS ARANY, MÉLYHIDRATÁLÓ, KÉNYEZTETŐ KEZELÉS

Mit kapsz a kezelés során?

Műveleti lépés Cél

letisztítás lágy, krémes arctejjel a bőr szennyeződésektől és sminktől való megtisztítása

bőrradírozás szemcsés AHA peelinggel 
egyedi masszázsal

az elhalt szarusejtek eltávolítása, a hatóanyag utak 
megnyitása

tonizálás hidratáló arctonikkal a bőr frissítése, hidratálása

hidratálás arany-hialuronsav szérummal a bőr nedvesítése, a hatóanyag-bevitel előkészítése

ultrahangos sejtaktiválás kolloid arany 
maszkkal

a bőr mélyebb rétegeinek hidratálása, 
gélmaszk bőrbejuttatása, feszesítés, aktiválás

masszírozás masszázstejjel a bőrre került hatóanyagok beszívódásának segítése, 
az öregedési folyamatok késleltetése, a bőr élettani 
folyamatainak javítása stb.

szemápolás a bőrtípusnak megfelelő 
krémmel

a szemkörnyéki terület hidratálása, feszesítése, 
nyugtatása

nyugtatás, táplálás gumimaszkkal a hatóanyagok „bőrbe zárása”, nyugtatás

fényvédelem és ápolás a bőr védelmi funkciójának növelése, hidratálása
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Kinek ajánljuk?
Pigmentfoltos, problémás, és idősödő bőr állapotának 
javítására, fiatalosabb bőrkép elérésére. 

Miért?
Különleges luxus kezelési kúra, melyben a gyümölcs-
savak elvékonyítják az elszarusodott hámréteged, így 
bőröd fellélegezhet és a tisztátalanságok könnyebben 
kiürülhetnek. Kitágult pórusaid finomodnak, egyen-
letesebbé téve a bőr felületét. Az élettani folyamatok 
aktiválódnak, melyek csökkenthetik felszíni ráncaid, 
megfiatalítva megjelenésed. A kezelésben használt 
egyedi pigmentációt fékező hatású anyagok csökken-
tik az egyenetlen bőrszín okozta kellemetlen sötétebb 
foltokat. Eredményessége miatt az egyik legkedveltebb 
bőrmegújító kezelés, de fényérzékenyítő hatása miatt 
az őszi, téli időszakban ajánljuk.

Milyen eredményt várhatsz a kezelés után?
Egyenletes bőrszín, fiatalosabb, rugalmasabb bőr. 

A.H.A-S BŐRMEGÚJÍTÓ ÉS BŐRSZÍN KIEGYENLÍTŐ KÚRA 

Mit kapsz a kezelés során?

Műveleti lépés Cél

letisztítás lágy lemosóhabbal a bőr szennyeződésektől és sminktől való megtisztítása

bőrradírozás szemcsés AHA peelinggel 
vagy mikrodermobráziós csiszolás

az elhalt szarusejtek eltávolítása, a hatóanyag utak 
megnyitása

tonizálás hidratáló arctonikkal a bőr frissítése, hidratálása

bőrhámlasztás AHA szérummal és 
halványító szérummal

a bőr hámlasztása, halványítása, újrastrukturálása

bőrhámlasztás halványító hatóanyaggal 
átitatott fátyolmaszkkal

a bőr hámlasztása, halványítása, újrastrukturálása

tonizálás, semlegesítés tonikkal a bőr pH-nak visszaállítása

ultrahangos hatóanyag-bevitel 
C–vitamin szérummal

a bőr hidratálása, halványítása, a kollagénrostok 
képződésének növelése

szemápolás a bőrtípusnak megfelelő 
krémmel

a szemkörnyéki terület hidratálása, feszesítése, 
nyugtatása

masszírozás vitaminos krémmaszkkal az arc-, nyak- és dekoltázs területének ápolása

nyugtatás, táplálás gumimaszkkal a hatóanyagok „bőrbe zárása”, nyugtatás

fényvédelem és ápolás a bőr védelmi funkciójának növelése, és hidratálása

Vegyél részt Te is Solanie Professzionális Luxuskezelésen, érdeklődj a hozzád legközelebbi Solanie kozmetikáról! www.solanie.hu
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Kinek ajánljuk?
Ráncos, elgyengült működésű bőrre annak érdeké-
ben, hogy fiatalosabb, élesebb kontúrral rendelkező 
legyen. 

Miért?
A modern kozmetikai eljárások közül talán az egyik 
legígéretesebb a növényi őssejtek bőrre gyakorolt 
hatásának a felismerése volt. Újra erővel és vitalitással 
töltik fel a bőröd termeléséért felelős sejteket, meg-
fiatalítva ezzel a bőrképet. Reményt adnak az idő ke-
rekének lassításához. Aktiválják a rugalmasságért fe-
lelős rostjaid termelését segítve ezzel kontúrvonalaid 
feszességének visszaállítását. A kezelésben az Argán 
fa egyedi növényi őssejtjét használjuk.

Milyen eredmény várhatsz a kezelés után?t
Feszesebb kontúrvonalú, puha, bársonyos tapintású bőr. 

ARGÁN NÖVÉNYI ŐSSEJTES KONTÚREMELŐ KEZELÉS 

Mit kapsz a kezelés során?

Műveleti lépés Cél

letisztítás lágy, krémes arctejjel a bőr szennyeződésektől és sminktől való megtisz-
títása

bőrradírozás szemcsés AHA peelinggel az elhalt szarusejtek eltávolítása, a hatóanyag utak 
megnyitása

tonizálás hidratáló arctonikkal a bőr frissítése, hidratálása

ultrahangos sejtaktiválás Argán növényi 
őssejtes szérummal és maszkkal

a bőr mélyebb rétegeinek hidratálása, feszesítése, 
sejtanyagcsere fokozás

szemápolás Argán növényi őssejtes 
szemránc szérummal

a szemkörnyéki terület hidratálása, feszesítése, 
nyugtatása

masszírozás Q10 bőrfiatalító olajjal feszülségoldás és energetikai pontok stimulálása a 
bőrre került hatóanyagok beszívódásának segítése

sejtaktiválás, regenerálás gumimaszkkal a hatóanyagok „bőrbe zárása”, vitalizálás, regenerálás

hidratálás, fényvédelem a bőr védelmi funkciójának növelése, regenerálása, 
a szabad gyökök káros hatásainak mérséklése

Vegyél részt Te is Solanie Professzionális Luxuskezelésen, érdeklődj a hozzád legközelebbi Solanie kozmetikáról! www.solanie.hu
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Kinek ajánljuk?
Minden bőrtípusra, különösen a látható ráncok, meg-
ereszkedett bőr feltöltésére, a túlzott faggyúműködés 
csökkentésére és érzékeny gyulladásra hajlamos bőr 
nyugtatására. 

Miért?
5 alapvető kozmetikai rendellenességre fókuszálha-
tunk, peptidekre épülő kezelési protokolljával a bőr 
megsértése nélkül a mezoterápiás kezelések haté-
konyságát kínáljuk számodra. A bőrt kozmetikai ke-
zelések során sejtszinten támogassuk innovatív pept-
id összetevőkkel: NEODERMYL®, MATRIXYL 3000®, 
TELANGYN®, RUBIXYL®, ARGIRELINE®, LEUPHASYL® 
strukturáló, regeneráló folyamataiban. A peptidek a 
fehérjéket alkotó aminosavak aktív láncai. Elenged-
hetetlenek minden szervezetben, hiszen sejtszintig 
szinte minden folyamatban részt vesznek. Segítenek 
szabályozni a testi funkciókat, csökkentik a gyulladást, 
fokozzák az antioxidáns hatásokat, szállító, támasztó 
és kommunikációs szerepet töltenek be.

Milyen eredményt várhatsz a kezelés után?
Azonnali látványos ránckisimítás, tömörebb, rugalmasabb bőrszer-
kezetet, bőr olajosságának csökkentése, extra hidratálás, nyugtatás. 

SO
LA

N
IE

 L
U

X
U

SK
EZ

EL
ÉS

EK

MESOPEPTIDE TŰ NÉLKÜLI RÁNCKEZELÉS 

Mit kapsz a kezelés során?

Műveleti lépés Cél

letisztítás lágy, intenzív habbal a bőr szennyeződésektől és sminktől való megtisztítása

hámlasztás Enzyme peeling hámlasztó 
géllel

az elhalt szarusejtek eltávolítása, a hatóanyag utak 
megnyitása

tonizálás hidratáló arctonikkal a bőr frissítése, hidratálása

hatóanyag feltöltés bőrtípusnak 
megfelelő komplexxel, ultrahangos vagy 
galván kezelés, sejtaktiválás

a bőr mélyebb rétegeinek feltöltése, hidratálása, 
feszesítése, sejtanyagcsere fokozás

masszírozás Pro Firm Recovering 
masszázsmaszkkal

a bőrstruktúra-javítása, kellemes regeneráló masszázs 
élmény izomrelaxáló argirelinnel

sejtaktiválás, regenerálás gumimaszkkal a hatóanyagok „bőrbe zárása”, vitalizálás, regenerálás

aktiválás,hidratálás, fényvédelem a bőr védelmi funkciójának növelése, regenerálása, 
a szabad gyökök káros hatásainak mérséklése

Vegyél részt Te is Solanie Professzionális Luxuskezelésen, érdeklődj a hozzád legközelebbi Solanie kozmetikáról! www.solanie.hu



A Te kozmetikusod:

Gyártó: Alveola Kft., 1143 Budapest, Gizella út 28/A
Tel.: (36-1) 251-2270, Fax: (36-1) 460-0248
www.solanie.hu • information@alveola.hu


