„Împrăștie-ți bogățiile - comoara sa fii tu însuți.”
Weöres Sándor: Tíz lépcső (részlet)

COSMETICIENE ȘI CURSANTE!
La fel ca în viața unui om, și în viața unei companii sunt trepte de parcurs, iar în 2017 am urcat
încă o treaptă odată cu al XX-lea congres Ilcsi. Cu această ocazie am lansat o nouă imagine și noi
ambalaje pentru produsele Ilcsi, care sperăm ca este pe placul dumneavoastră. Munca noastră la noua
imagine a fost ghidată nu doar de dorința unui aspect nou, ci și de grija pentru mediul înconjurător.
Curățenia, chiar și în sens figurativ, are mereu o mare importanță nu doar în viața omului și în mediul
său înconjurător, dar și în viața unui brand unde piața cere o atenție din ce în ce mai mare asupra
aspectului ecologic. Suntem din acest motiv foarte atenți ca produsele profesionale certificate naturale
Ilcsi să nu aibă efecte dăunătoare asupra consumatorilor, dar nici asupra mediului înconjurător.
Vouă, cosmeticienelor, ne grăbim mereu să vă oferim astfel de informații pentru ca dumneavoastră să
puteți practica apoi cu încredere și cu conștiința împăcată această meserie frumoasă.

Trebuie să atrag atenția încă o dată asupra capcanelor din
industria cosmetică de care unii decid să profite. Vedem pe piață
nenumărate produse etichetate ca "organic", "natural", "vegan",
"bio", "eco". Din nefericire de multe ori aceste etichete sunt
mincinoase și menite să inducă în eroare. Grija pentru mediul
înconjurător nu poate fi folosită ca strategie de marketing după
bunul plac al unei companii, ci o preocupare sinceră și informată
în interesul planetei și al generațiilor viitoare.
Uniunea Europeana s-a autosesizat cu privire la această situație
și de la 1 ianuarie 2017 a introdus Standardul Cosmos ce
reglementează strict condițiile în care diverse companii își pot
desfășura activitatea pentru a putea primi certificare. Dovadă
a rigorii standardelor Cosmos este faptul că momentan doar
5 organizații pot îndeplini aceste standarde. Printre acestea se
numără și BDIH (care la rândul lor certifică și pentru produsele
Ilcsi). Cele 20 hectare de plantație organică Ilcsi sunt în plus
certificate și Öko.
Vă rog să ne împărtășiți aspirațiile și speranța în menținerea
standardelor înalte și a autenticității certificărilor organismelor
avizate (BDIH, ECOCERT, COSMEBIO, ICEA, SOIL

ASSOCIATION) deoarece munca acestora nu doar vă protejează
pe dumneavoastră dar veghează și la siguranța, bunăstarea și
frumusețea clienților dumneavoastră.
"Gândește cu curaj, nu te teme să faci greșeli!
Ține ochii deschiși, observă micile detalii și fii moderat în toate,
mai puțin în cauza în care crezi. "
(Albert Szent-Györgyi)
Vă mulțumesc că mi-ați citit rândurile și că alegeți Ilcsi ca
partener pentru drumul dumneavoastră profesional.
Vă doresc multă sănătate, fericire și succes!

FERENC MOLNÁR

ÎNȚELEPCIUNE DEZVOLTATĂ DE-A
LUNGUL GENERAȚIILOR

Avem o vorbă la Ilcsi - sarea și piperul produselor noastre
sunt cei peste 60 ani de experiență. Povestea noastră
începe cu jumătate de secol în urmă, când doamna Ilcsi,
în grădina bunicilor, culegea cu entuziasm nu doar
flori și plante medicinale ci și leacurile și cunoștințele
străvechi despre plante transmise de generații prin viu
grai de către bătrânii satului. Cunoașterea este infinită
- și orice experiență nouă aduce valoare. Această idee
stă la baza creațiilor noastre și reprezintă filosofia Ilcsi.
Povestea continuă și azi - experiențele dumneavoastră
zilnice ne ajută să testăm, să confirmăm, să extindem și
să îmbunătățim constant munca și cunoștințele noastre!

DOAMNA ILCSI

Doamna Ilcsi a pus bazele companiei în anul 1958.
A călătorit în toată lumea, invitată la 23 de congrese
mondiale pentru cunoștințele sale holistice, comunicator
extraordinar fluent în patru limbi, și nu în ultimul rând
mamă de familie, moștenirea lăsată de doamna Ilcsi este
mult mai mult decât suma acestor experiențe.
Munca și creațiile noastre se bazează în totalitate pe
principiul că natura are o soluție pentru orice problemă
a pielii și că există o rezolvare naturală pentru cele mai
diverse și deosebite afecțiuni.

TRADIȚIE DE FAMILIE

Suntem o afacere de familie, în care suntem responsabili
de existența internațională a unei mărci autentice, care
trebuie să onoreze amintirea doamnei Ilcsi, căreia îi
poartă numele. Interesul comun, responsabilitatea și
munca ne aduc împreună ca familie iar participarea
noastră în toate etapele de producție, logistică și
management precum și interacțiunea permanentă cu
profesioniștii ne oferă satisfacție și motivație constantă.
Astfel ne asigurăm mereu de calitatea produselor care
sunt asociate de peste 60 ani cu numele Ilcsi.

PLANTE PENTRU ÎNFRUMUSEȚARE

Vă prezentăm noul catalog de produse, cu noul format de ambalaje! Proiectul nostru pentru acest
catalog a fost de a vă face cunoștință cu produsele Ilcsi, de care suntem cu adevărat mândri, și prin
intermediul lor să purtăm discuții despre tot ce este cu adevărat important pentru a învăța meserie.
Vă mulțumim că ne primiți în continuare să vă fim alături cu viziune, sinceritate, actualitate, calitate,
grijă individuală și nu în ultimul rând, responsabilitate!

MISIUNE

CALITATE

Fiecare produs Ilcsi este în primul rând meritul naturii și
apoi al nostru. Aducem la viață și încercăm să folosim la
maxim în fiecare produs ingredientele naturale active din
plantele din care a fost formulat; suntem siguri că natura
are o soluție pentru orice problemă, iar nouă ne revine doar
sarcina de a formula întrebările potrivite.

Luăm ingrediente exclusiv din surse pure, căci doar astfel
ne putem menține autenticitatea și credibilitatea. Produsele
noastre cu conținut ridicat de ingrediente active provin din
ingrediente culese de pe cele 20 hectare de plantație Ilcsi
certificată Öko Garancia, culturi organice și floră sălbatică.
Respectăm cele mai stricte standarde de producție și multe
din produsele noastre poartă certificarea BDIH.

SINCERITATE

GRIJĂ INDIVIDUALĂ

Este foarte important pentru noi ca partenerii și clienții
noștri să fie complet și sinceri informați, de aceea oferim doar
produse autentice, cu lista completă de ingrediente (INCI)
vizibilă pe ambalaj. Acest lucru este cu atât mai important
pentru noi cu cât produsele Ilcsi se remarcă nu prin reclamă,
ci tocmai prin acest conținut de ingredientele vegetale active.

Fiecare om este diferit și fiecare problemă cere o soluție
unică, individuală. Organismul nostru este un sistem
complex alcătuit din partea fizică, suflet și emoții ce nu pot
exista decât împreună, în echilibru. Din acest motiv trebuie
să abordăm holistic ideea de îngrijire iar Ilcsi, cu peste 160
produse disponibile, oferă fiecăruia posibilitatea de a-și
personaliza tratamentul după nevoi.

ACTUALITATE

TEHNOLOGIE AVANSATĂ

Avem mereu ceva nou de aratat - am oferit noutăți mult
înaintea altora: caracteristicile produselor Ilcsi le plasează
în avangarda cosmeticelor și pe plan internațional. Înaintea
trendului, spre exemplu,Ilcsi a abordat lupta împotriva
efectelor nocive ale poluării cu ajutorul plantelor - o sursă
naturală de antioxidanți pentru organism. Am apreciat și am
utilizat conținutul mare de ingrediente active, vitamine și
aminoacizi esențiali din plante medicinale, fructe și legume
înainte ca industria internațională să confirme efectele lor
benefice. Nu folosim îngrășăminte chimice sau pesticide și nu
efectuăm teste pe animale.

Credem în natural dar și în tehnologia ce potențează natura.
Sporim eficiența ingredientelor active din produse folosind
aparate electro-cosmetice și medicale de ultimă generație,
dezvoltate de ingineri maghiari cu materiale durabile,
autohtone, de cea mai înaltă calitate.

CONȘTIINȚĂ
Considerăm că fără aportul unor femei extraordinare lumea
pe care o știm, cu toate minunile ei, ar fi mai tristă, mai goală
și mai anostă. Acum mai bine de 60 ani doamna Ilcsi, una
din ultimele cosmeticiene holistice adevărate, a pus bazele
acestei companii iar valoarea creațiilor sale s-a dezvăluit și
validat odata cu trecerea timpului. Acum, Ilcsi este una din
cele mai renumite afaceri de familie din Ungaria și continuă
să crească neîncetat.

noastră bunăstare fizică și emoțională și suntem responsabili
pentru clienții și pacienții noștri. Ne folosim de uneltele pe
care natura ni le pune la dispoziție și considerăm întoarcerea
la natură și ca pe o oportunitate de a colabora pentru o lume
mai frumoasă, mai bună, mai sănătoasă.

RESPONSABILITATE
Suntem responsabili pentru lumea în care trăim. Suntem
dedicați protejării mediului înconjurător și sprijinim WWF
Ungaria și Asociația maghiară pentru conservarea păsărilor.
Ne simțim responsabili și față de generațiile viitoare, de
aceea încercăm să reducem constant amprenta de carbon și
să folosim resurse locale. Suntem responsabili pentru propria

Toate cele bune,

ÁGOTA SZANYI
conducator tehnic
Ilcsi
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Noile ambalaje Ilcsi includ acum și un număr corespunzător rețetei
produsului.
Aceste numere reprezintă rețete cu ajutorul cărora produsele sunt
catalogate în funcție de ingredientele vegetale conținute, proporția
originală a amestecului, modalitatea de procesare.
Putem spune că fiecare astfel de rețetă unică și inimitabilă reprezintă o
pagină din caietul imens cu rețete ale doamnei Ilcsi.
Gama Ilcsi cuprinde momentan aproape 160 produse, iar numerotarea după
rețete ajută și clienții noștri să își identifice mai ușor produsele favorite.

DEMACHIANTE
Unul din pașii cei mai importanți în îngrijirea
pielii este curățarea. Îndepărtarea urmelor
de machiaj, transpirație, sebum și a depunerilor
din mediul înconjurător este un pas vital
în îngrijirea zilnică.

DEMACHIANTE
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DEMACHIANTE

Demachiantele Ilcsi sunt formulate pe bază de uleiuri vegetale bogate în vitamine ce îndepărtează cu
succes urmele de machiaj și murdărie.

UTILIZAREA DEMACHIANTELOR
ÎN COSMETICĂ
Ca prim pas înaintea oricărui tratament se
îndepărtează de pe față orice urmă de machiaj
sau murdărie.

016

UTILIZARE ACASĂ

Curățare
Regenerare

Se folosește în fiecare seară pentru îndepărtarea
urmelor de machiaj și a impurităților de pe față,
gât și decolteu.
LAPTE DEMACHIANT
CU CELULE STEM DIN STRUGURI
Ideal pentru îngrijirea zilnică a tenului îmbătrânit, deshidratat
superficial sau în profunzime; îndepărtează eficient urmele de
machiaj și impuritățile.
Ingrediente active principale: cultură de celule stem din strugure,
strugure, resveratrol, ulei din sâmburi de strugure, glicerină
vegetală, tocoferol, uleiuri esențiale naturale, flavonoide și
vitamina C naturale.
200 ml

011

018

023

017

Curățare
Împrospătare

Curățare
Împrospătare

Calmare
Curățate

Curățare
Împrospătare

LAPTE DEMACHIANT CU ROZE
Obținut din petale de roze atent culese și selecționate de pe
plantația organică Ilcsi. Are un conținut ridicat de vitamine și
bio flavone și o textură mătăsoasă ce face din demachierea zilnică
un răsfăț. Ideal pentru tenul flasc, deshidratat superficial sau în
profunzime.
Ingrediente active principale: petale de roze, ulei de porumb,
tocoferol, glicerină vegetală, uleiuri esențiale naturale, flavonoide
naturale.
200 ml

LAPTE DEMACHIANT CU MĂR ȘI LĂMÂIE
Lapte demachiant cu o aromă proaspătă, plăcută, îndepărtează
eficient urmele de machiaj și impuritățile. Datorită conținutului
de mere și lămâie se recomandă tenurilor acneice, seboreice,
predispuse la inflamații.

LAPTE DEMACHIANT PENTRU
TEN SENSIBIL
Potrivit pentru orice tip de ten, în special pentru tenurile sensibile,
predispuse la alergii. Conținutul de pătlagină și coada-șoricelului
ajută la calmarea pielii.

Ingrediente active principale: măr, lămâie, ulei de porumb,
tocoferol, glicerină vegetală, uleiuri esențiale naturale.

Ingrediente active principale: coada-șoricelului, pătlagină, ulei
din sâmburi de struguri, glicerină vegetală, tocoferol, flavonoide
naturale.

200 ml

200 ml

LAPTE DEMACHIANT
CU VIȘINE ȘI PORUMBE
Recomandat pentru curățarea tenului tânăr, palid, deshidratat,
ușor seboreic.
Ingrediente active principale: vișine, porumbe, ulei de porumb,
glicerină vegetală, tocoferol, flavonoide naturale.

200 ml
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TONICE
Tonicele Ilcsi bogate în ingrediente vegetale active împrospătează și tonifiază pielea pregătind-o
pentru tratamentul cosmetic. Se folosesc în cosmetică pentru împrospătarea pielii înaintea
tratamentului și pentru efectul lor astringent în cadrul tratamentelor electrice și de tonifiere.

TONICE

20

TONICE

Se recomandă folosirea zilnică a unui tonic acasă datorită acțiunii sale de îndepărtare a sebumului și
de a încetini astfel formarea stratului cornos. Este importantă tonifierea tenului nu doar seara, ci și
dimineața pentru a îndepărta secrețiile pielii de pe timpul nopții. Folosite zilnic tonicele stimulează
circulația sanguină periferică și conferă o senzație plăcută.

UTILIZAREA TONICELOR ÎN COSMETICĂ

UTILIZARE ACASĂ

Înaintea oricărui tratament ștergem pielea cu
tonic pentru a o împrospăta și tonifia.

Se șterge cu tonic fața, gâtul și decolteul
dimineața și seara pentru curățare și
împrospătare.

Folosim un tonic adecvat tipului de ten
aplicat pe o dischetă demachiantă și în cadrul
tratamentelor electrice ( de ex.cu Aparatul de
perfecționare ten).
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032
Calmare
Tonifiere
Efect astringent

TONIC DE URECHELNIȚĂ FĂRĂ ALCOOL
Recomandat în principal pentru tenul cu probleme de pigmentare.
Ingredientele sale active au efect epitelizant, astringent, de albire
și de vindecare a rănilor. Poate fi aplicat chiar și pe cele mai
sensibile tenuri.

După tratamentele de curățare ștergem
pielea cu tonic pentru a stimula procesul de
regenerarea.

Ingrediente active principale: urechelniță, aloe, flavonoide
naturale, glicerină vegetală.

125 ml

031

030

035

038

Împrospătare
Tonifiere
Efect astringent

Împrospătare
Efect astringent

Reglare
Calmare
Efect astringent

Efect astringent
Tonifiere
Împrospătare

TONIC DE ROZE
Apa de trandafiri este pe bună dreptate unul din cele mai vechi
produse cosmetice. Acest tonic este produs din petale de roze aromate
crescute, culese manual și alese cu grijă de pe plantația organică
Ilcsi și înglobează toate efectele de înfrumusețare, împrospătare și
hidratare ale trandafirilor. Are un conținut ridicat de vitamine și
bioflavone, este recomandat în special tenurilor flasce, deshidratate.

TONIC CU SULF

TONIC DE MĂCIEȘE
Recomandat tenului sensibil, seboreic, predispus la acnee
(de 2 ori pe zi). Aplicat dimineața și seara, normalizează
funcționarea glandelor sebacee.
Ingrediente active principale: măcieșe, glicerină vegetală,
flavonoide naturale.

Ingrediente active principale: petale de roze, glicerină vegetală,
flavonoide naturale, vitamina C, uleiuri esențiale naturale.

Apele sulfuroase au fost folosite încă de pe vremea grecilor și a
romanilor pentru a trata diverse afecțiuni ale pielii. Apa sulfuroasă
de Parád este renumită în Europa și consumată ca atare sau
recomandată mai nou pentru tratarea unor afecțiuni ale pielii
precum acnee sau psoriazis. Folosită în cosmetică, are un efect
calmant și antiinflamator pe care l-am potențat prin amestec cu
apa de var. Tonicul cu sulf poate fi utilizat în tratamentul tenului
seboreic, predispus la acnee, dar și a scalpului seboreic cu mătreață.

TONIC DE MERE ȘI LĂMÂIE
Este ideal pentru utilizare zilnică în cazul tenului acneic, uleios,
seboreic, cu pori dilatați.
Ingrediente active principale: măr, lămâie, vitamina C, glicerină
vegetală, uleiuri esențiale naturale.

Ingrediente active principale: apă sulfuroasă, ulei de mentă.
125 ml

125 ml

125 ml

125 ml

TONICE
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036
Regenerare
Împrospătare

TONIC CU CELULE STEM DIN STRUGURE
Formulat cu celule stem din strugure, acest tonic regenerează și
împrospătează tenurile mature, deshidratate la suprafață și în
profunzime.
Ingrediente active principale: cultură de celule stem din struguri,
struguri, resveratrol, glicerină vegetală, uleiuri esențiale naturale,
vitamina C și flavonoide naturale.

125 ml

033

037

Calmare
Curățare

Curățare
Regenerare
Efect astringent

TONIC PENTRU TEN SENSIBIL

TONIC DE VIȘINE ȘI PORUMBE

Tonicul pe bază de coada-șoricelului și pătlagină ajută la calmarea
chiar și a celor mai dificile de tratat tenuri sensibile, predispuse
la alergii și inflamații. Se recomandă utilizarea zilnică acasă. În
cabinetul de cosmetică se folosește cu aparate electrice după
tratamentul de curățare deoarece grăbește vindecarea petelor roșii
de după tratament.

Ideal pentru împrospătarea tenurilor palide, flasce, cu pori
dilatați. Folosind acest tonic împreună cu aparatul pentru
călcarea ridurilor putem întări capilarele și stimula producția de
colagen din piele.
Ingrediente active principale: vișine, porumbe, flavonoide naturale,
glicerină vegetală

Ingrediente active principale: ciccoada-șoricelului, pătlagină,
glicerină vegetală, flavonoide naturale.
125 ml

125 ml

SĂPUNURI
Îngrijirea incorectă a pielii, folosirea gelurilor de duș precum și un stil de viață sedentar contribuie la
îngroșarea stratului cornos al pielii și la un aspect uscat, tern. Aceste geluri de baie nu îndepărtează
celulele moarte ci doar îngroașă stratul de cheratină împiedicând astfel pielea să elimine toxinele și
să se curețe singură dar și substanțele hrănitoare să pătrundă adânc în piele. Săpunurile Ilcsi sunt
blânde dar eficiente, elimină stratul de celule moarte de la suprafața pielii prevenind îngroșarea ei
și permițându-i să își realizeze procesul de curățare și să primească substanțe nutritive din produsele
de îngrijire aplicate ulterior.

SĂPUNURI
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Recomandăm folosirea zilnică a săpunurilor
Ilcsi acasă, pentru ca tratamentele aplicate
să fie și mai eficiente.

FOLOSIREA SĂPUNURILOR ÎN COSMETICĂ
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071
Revigorant
Efect epitelizant
Tonifiere

Se folosesc înaintea tratamentelor pentru
înmuierea pielii și eliminarea celulelor moarte
SĂPUN VERDE

FOLOSIREA SĂPUNURILOR ACASĂ
Folosiți zilnic pentru spălarea intregului corp.
Efectul benefic al săpunurilor e intensificat dacă
frecăm pielea cu un burete sau o perie.
Folosiți apoi un lapte de corp Ilcsi!

Săpun vâscos, fiert, care conține urzică și se recomandă pentru
curățirea pielii feței și corpului uscate sau cu mâncărimi.
Ingredientele săpunului regenerează, împrospătează tenul uscat,
deshidratat și de multe ori fără viață.
Ingrediente active principale: urzică, ulei de in, uleiuri esențiale și
clorofilă naturale, tocoferol.

100 ml

070

072

Calmant
Efect epitelizant
Efect astringent

Revigorant
Răcoritor
Efect epitelizant

SĂPUN NEGRU
În ciuda părerilor negative foarte răspândite, spălarea pielii cu
săpun îi face bine acesteia, îndepărtând celulele superficiale
moarte. Recomandat tenului seboreic, acneic, dar și bărbaților în
caz de sicoză sau la bărbierit.
Ingrediente active principale: ulei de in, ihtiol, glicerină vegetală,
tocoferol, ulei de lavandă.

50 și 100 ml

SĂPUN CU CAMFOR
Curățați pielea înainte de tratament cu săpun cu camfor în soluție
apoasă, pentru a o face permeabilă. Recomandat și pentru folosire
acasă la spălat fața sau corpul în cazul pielii uscate. Uleiurile
prețioase de eucalipt și mentă generează in același timp un
extraordinar efect de aromaterapie!
Ingrediente active principale: kcamfor, ulei de in, uleiuri esențiale
de lavandă, - mentă, - eucalipt, glicerină vegetală, ascorbil palmitat.

100 ml

PEELINGURI AHA
Pentru un tratament cosmetic eficient primul pas este pregătirea pielii și îndepărtarea celulelor
moarte. Doar astfel pielea va putea absorbi corespunzător ingredientele active din produsele pe care
le vom aplica ulterior. Celulele moarte se pot îndepărta fie mecanic prin gomaj, fie cu ajutorul unui
peeling biologic ce conține alfa-hidroxi acizi (AHA).

PEELINGURI AHA

30

Acizii din fructe (AHA) desfac legăturile între
celule moarte de la suprafața pielii stimulând
astfel procesul de regenerare și reînnoire celulară.
Pielea este întinerită, capătă un aspect proaspăt
iar ridurile fine sunt netezite. AHA ajută la
îndepărtarea petelor pigmentare, mențin pielea
catifelată și facilitează absorbția ingredientelor
active în piele.
Cu ajutorul alfa-hidroxi acizilor chiar și cele mai
grave probleme ale tenului își găsesc soluția.
Se recomandă aplicarea unui produs cu factor de
protecție solară pe durata tratamentului cu acizi
de fructe.

150

151

Efect epitelizant
Reînnoire
epitelială

Efect epitelizant
Reînnoire
epitelială

PEELING SPUMĂ AHA

AHA PEELING BIOLOGIC
Peelingul biologic generează efecte rapide vizibile imediat și
care se simt imediat pe orice tip de ten, pentru tratarea oricărei
probleme a tenului. Înmoaie și îndepărtează stratul de celule
moarte de la suprafața pielii, ajută la reîmprospătarea epitelială,
are efect superficial de dizolvare a stratului solzos de cheratină,
îmbunătățeste capacitatea pielii de retenție a apei. Recomandăm
folosirea împreună cu Masca înaintea evenimentelor.

Recomandat pentru orice tip de ten. Este foarte ușor de utilizat
și desface eficient legăturile dintre celulele moarte din stratul
superficial al epidermei, facilitând desprinderea lor.
Ingrediente active principale: măr, moșmoane, strugure, acid lactic,
glicerină vegetală, flavonoide și uleiuri esențiale naturale, ulei de
susan, tocoferol.

Ingrediente active principale: măr, moșmoane, struguri, acid lactic,
glicerină vegetală, flavonoide și uleiuri esențiale naturale, tocoferol.
50 și 250 ml

50 și 100 ml
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EXFOLIANTE PENTRU
FAȚĂ ȘI CORP
Pentru un tratament eficient este necesară
îndepărtarea stratului de celule moarte de la
suprafață și pregătirea pielii pentru absorbția
de substanțe active. Când alegem metoda de
exfoliere ținem cont de starea tenului și de scopul
tratamentului. Dacă nu aveți la dispoziție mult
timp alegeți Peeling instant cu salcie și nisip de
mare sau Crema exfoliantă cu spanac și coada
calului, dar dacă timpul vă permite aplicați un alt
peeling Ilcsi ce va acționa și ca mască nutritivă.

EXFOLIANTE PENTRU FAȚĂ ȘI CORP

34

EXFOLIANTE PENTRU FAȚĂ ȘI CORP

Prin folosirea exfoliantelor pielea este lăsată să respire liber și este stimulat procesul de regenerare.
Pe lângă folosirea zilnică a săpunurilor Ilcsi se recomandă aplicarea săptămânală și a unui exfoliant.

FOLOSIREA EXFOLIANTELOR
ÎN COSMETICĂ
Aplicăm pe pielea curată în strat de grosime
medie, lăsăm să se usuce și apoi se îndepărtează
cu mâna, cu peria sau cu ajutorul unei mănuși
cosmetice.
Peelingurile instant se îndepărtează imediat
prin frecare.

105

UTILIZAREA EXFOLIANTELOR ACASĂ

Exfoliere
Calmare
Efect epitelizant

Utilizarea acasă este aceeași cu cea din salon,
se recomandă aplicarea săptămânală a unui
exfoliant adecvat tipului de ten.

MASCĂ ȘI EXFOLIANT CU SULF
Ideal pentru tenurile foarte acneice, inflamate, datorită
conținutului de sulf ce are un efect calmant și epitelizant.
Ajută la pregătirea tenului pentru tratament.
Ingrediente active principale: sulf, oxid de zinc, sulfat de zinc,
glicerină vegetală, miere, ulei de porumb, ulei de mentă.

50 și 125 ml

100

101

102

263

Exfoliere
Calmare
Vitaminizare

Exfoliere
Revigorare

Exfoliere
Împrospătare

Calmare
Hidratare
Vitaminizare

CREMĂ EXFOLIANTĂ
CU MĂCIEȘE ȘI FĂINĂ DE MĂLAI
Ideală pentru tenul cu seboree solzoasă. Ingredientele deosebite și
efectul calmant și nutritiv al măcieșelor și al porumbului ajută la
refacerea tenului: ingredientele active sunt mai bine absorbite în
piele, tenul respiră liber și se reînnoiește.

CREMĂ ROLLING PENTRU FAȚĂ ȘI CORP
Un exfoliant puternic, ce lasă moale și catifelată chiar și cea mai
aspră și întărită piele. Conținutul de capsaicină din ardei iute
stimulează circulația sanguină și lasă pielea rozalie și revigorată.
Conținutul de apă termală asigură rezultate foarte bune pentru
tenurile mature deshidratate superficial sau în profunzime.

Ingrediente active principale: măcieșe, făină de mălai, ulei de
porumb, oxid de zinc, sulfat de zinc, miere, glicerină vegetală, acid
lactic,tocoferol, uleiuri esențiale naturale.

Ingrediente active principale: ulei de ricin, ardei iute, făină de
mălai, tocoferol, clorofilă naturală, glicerină vegetală, miere.

50 și 250 ml

50 și 250 ml

PEELING INSTANT
CU SALCIE ȘI NISIP DE MARE
Un peeling cremos îmbogățit cu acid lactic și frunze de salcie.
Granulele fine de nisip de mare îndepărtează stratul superficial de
celule moarte, iar datorită faptului ca nisipul are granule sferice, fără
colțuri, pielea este protejată și exfoliată fără a fi rănită. Ideal pentru
orice tip de ten, mai puțin tenurile foarte sensibile, acneice.
Ingrediente active principale: nisip de mare, frunze de salcie, acid
lactic, ulei din seminte de susan, ulei de in, glicerină vegetală,
uleiuri esențiale naturale.
35 ml

MASCĂ ȘI EXFOLIANT
PENTRU TEN SENSIBIL ȘI ALERGIC
Ideal pentru toate tipurile de ten, în special pentru tenurile foarte
sensibile predispuse la alergii. Are efect calmant, hidratant și
antioxidant.
Ingrediente active principale: coada-șoricelului, pătlagină, ulei
din sâmburi de strugure, tocoferol, flavonoide naturale, glicerină
vegetală, oxid de zinc, ascorbil palmitat.

50 și 125 ml

35

EXFOLIANTE PENTRU FAȚĂ ȘI CORP
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107
Exfoliere
Înmuiere
Împrospătare

PEELING CU SARE ȘI ULEI DE STRUGURI
Din combinația sării de Praid cu uleiul din sâmburi de strugure a
rezultat un peeling antioxidant pentru masaj, ideal pentru tenurile
uscate și deshidratate.
Ingrediente active principale: ulei din sâmburi de strugure, sare de
Praid, ulei de porumb, tocoferol, uleiuri esențiale naturale.

250 ml

106

108

Exfoliere
Înmuiere
Regenerare

Exfoliere
Hidratare

CREMĂ EXFOLIANTĂ
CU SPANAC ȘI COADA CALULUI
Recomandată pentru orice tip de ten. Principalul ingredient activ
din coada-calului este acidul silicic bogat în siliciu ce conferă pielii
elasticitate și previne îmbătrânirea prematură. Conținutul mare
de flavonoide din spanac și coada-calului are un efect antioxidant,
îmbunătățește permeabilitatea capilarelor și stimulează circulația
sanguine, asigură pielii necesarul de vitamine, nutrienți și oxigen.
Ingrediente active principale: coada calului, spanac, clorofilă,
miere, glicerină vegetală, tocoferol, ulei de porumb, ulei de mentă.
50 și 125 ml

PEELING CU CELULE STEM DIN STRUGURE
Sâmburii de strugure zdrobiți din acest peeling asigură
îndepărtarea eficientă a celulelor moarte iar conținutul de celule
stem reface tenul matur, deshidratat superficial și în profunzime.
Ingrediente active principale: sâmburi de strugure zdrobiți, cultură
de celule stem din strugure, resveratrol din strugure, ulei din
sâmburi de strugure, glicerină vegetală, tocoferol, uleiuri esențiale
naturale, flavonoide și vitamina C naturală.

50 și 125 ml
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CREME PENTRU MASAJ
Masajul este cea mai plăcută procedură cosmetică.
Nu doar tenul clientei beneficiază în timpul
tratamentului, ci întreg corpul și spiritul
se relaxează și se umple de energie.
Alegeți pentru masaj între creme hidratante,
creme semi-grase sau grase în funcție de nevoile
tenului și de scopul tratamentului.

CREME PENTRU MASAJ

40

CREME PENTRU MASAJ

Se folosesc pentru înmuierea pielii, pentru stimularea circulației sanguine sau doar ca răsfăț. Dacă
îmbogățiți crema de masaj cu Gel cu alge și urzică obțineți un preparat ce stimulează puternic circulația
sanguină și sporește astfel eficacitatea tratamentului.

FOLOSIREA CREMELOR DE MASAJ ÎN
COSMETICĂ
Se aplică pe față, gât și decolteu și se masează.
Conținutul ridicat de ulei natural din germeni
de porumb le face ideale și ca mască de
tratament sub gips (masca Venus) pentru
tenurile uscate.

550

552

551

553

Înmuiere
Calmare
Hidratare

Înmuiere
Vitaminizare
Regenerare

Reînnoire epitelială
Antioxidant

Puternic revigorant
Regenerant
Nutritiv

CREMĂ DE MASAJ CU SĂPUNARIȚĂ

CREMĂ DE MASAJ CU CAROTEN ȘI ULEI DE IN

ULEI DE MASAJ CU FITOESTROGENI

Se aplică înainte de tratamentul de curățare pentru hidratarea,
înmuierea și calmarea tenului. Ajută pielea să rețină apă în timpul
tratamentului la aburi. Datorită conținutului de săpunariță ajută
la desprinderea comedoamelor întărite. Este recomandată oricărui
tip de ten.

Cu ajutorul acestei creme se depozitează ingrediente active
în straturile profunde ale epidermei tenurilor deshidratate în
profunzime. Cele mai importante ingrediente ale cremei sunt
fitoestrogeni, carotenoide și vitamina F conținută in uleiul din
semințe de in

OPC, ingredientele prețioase din strugure, au capacitatea de a
reînnoi fibrele de colagen astfel că uleiul are un puternic efect
antioxidant, de hrănire și intărire. Reface stratul de lipide al
pielii, hidratează puternic pielea. Recomandat tenurilor mature,
deshidratate profund.

Ingrediente active principale: săpunariță, linariță, ulei de porumb,
coada-șoricelului, unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol,
clorofilă, flavonoide naturale, uleiuri esențiale naturale.

Ingrediente active principale: ulei din semințe de in, ulei de ricin,
ulei de porumb, ulei de gălbenele, unt de Shea, tocoferol, ascorbilpalmitat, carotenoide.

Ingrediente active principale: ulei din sâmburi de struguri,
tocoferol, uleiuri esențiale naturale.

200 ml

200 ml

125 ml

CREMĂ DE MASAJ CU ARDEI IUTE
Ardeiul iute conține carotene si bioflavone care se dizolvă foarte bine
in uleiurile esențiale iar prin absorbție stimulează biofizica pielii și ii
dau o minunată culoare. Capsaicina stimulează circulatia sanguină
pentru ca detoxifierea și regenerarea să fie la niveluri maxime.Datorită
conținutului de ulei de in crema are efect regenerant, aduce pielii
fitoestrogeni, vitamina F, bioflavone și carotenoide. Este recomandarea
ideală pentru tenurile alipice, deshidratate și fără viață.
Ingrediente active principale: ardei iute, ulei de ricin, ulei de porumb,
ulei de in, ulei de gălbenele, unt de Shea, tocoferol, glicerină vegetală,
ascorbil
200
ml palmitat.
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MĂȘTI ȘI TRATAMENTE
COSMETICE
Gama Ilcsi cuprinde o mască tratament pentru
fiecare problemă a tenului. Au un efect vizibil,
imediat asupra tenului ce devine proaspăt, curat,
ferm și vitaminizat. Circulația sanguină este
stimulată iar pielea este întinerită și regenerată.

MĂȘTI ȘI TRATAMENTE COSMETICE
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Măștile sunt principalul element al tratamentelor de regenerare și hidratare. Alegeți masca potrivita
în funcție de tipul și nevoile tenului și de scopul tratamentului. Se obțin rezultate vizibile chiar și
după o aplicare de 10-15 minute. Măștile filmogene sunt formulate fie pentru tenul matur, deshidratat
în profunzime fie pentru tenul seboreic, și asigură un rezultat vizibil și o piele frumoasă, întinerită.
FOLOSIREA MĂȘTILOR ÎN COSMETICĂ
Măștile tratament se aplică pe tenul curat și se
îndepărtează după uscare fie filmogen, fie prin
spălare. Pentru o îndepărtare mai ușoară aplicați
o mască de tifon peste masca tratament.
Dacă în cursul unui tratament se aplică mai
multe măști, ordinea de aplicare va fi:
1. Stimularea circulației sanguine: Masca înaintea
evenimentelor
2. Hrănire: Masca cu fitoestrogen, Masca cu
tomate și vitamina C, Masca cu castravete și
pătrunjel, Masca concentrată cu flavonoide,
Masca cu aloe și ginkgo, Masca concentrată cu
caroten
3. Calmare, închiderea porilor: Masca din 7 plante,
Masca cu ichtiol și plante medicinale

După tratamentul de curățare se aplică neapărat
o mască astringentă, calmantă pentru ca
tenul să își revină repede și fără urme. Efectul
ingredientelor active din măști poate fi potențat
prin aplicare sub masca Venus (masca ghips).
Măștile nutritive sunt ideale pentru tratamente
electro-cosmetice.
UTILIZAREA MĂȘTILOR ACASĂ
Se aplică săptămânal după exfoliere în strat
mediu ca grosime, eventual cu mască de tifon
deasupra. Se îndepărtează fie prin spălare
cu apă și mănușă cosmetică sau filmogen,
mereu dinspre frunte spre bărbie. Se pot
recomanda mai multe măști aplicate succesiv
și pentru acasă.

MĂȘTI ȘI TRATAMENTE COSMETICE

262

272

Efect astringent
Regenerare
Calmare

Efect de
compactare ten
Tonifiere
Efect de
“umplere”
a tenului

MASCĂ CU ICHTIOL
ȘI PLANTE MEDICINALE
Ideală ca mască astringentă calmantă după curățare pentru tenul
acneic, seboreic, predispus la inflamații. Efectul calmant epitelizant
al plantelor medicinale și cel al ichtiolului fac din această mască
tratamentul ideal și acasă, între curățări.

MASCĂ CU FITOESTROGEN
Recomandată pentru tenul matur, deshidratat în profunzime.
Conține plante deosebit de bogate în fitoestrogen: manioc (yuka),
trifoi roșu, hamei.
Ingrediente active principale: trifoi roșu, hamei, yukka, ardei iute,
glicerină vegetală, miere, tocoferol, clorofilă.

Ingrediente active principale: ichtiol, frunze de nuc, spanac, floare
de salcâm, coada șoricelului, oxid de zinc, sulfat de zinc, glicerină
vegetală, ulei de porumb, miere
50 și 250 ml

50 și 125 ml

260

261

268

265

Stimularea
circulației sanguine
Fermitate
Reînnoire celulară

Calmare
Efect nutritiv
Efect astringent

Hidratare
Efect nutritiv

Vitaminizare
Efect nutritiv

MASCA ÎNAINTEA EVENIMENTELOR
Ingredientele vegetale active stimulează circulația sanguină și conferă
pielii fermitate. Stimulează reînnoirea celulară și grăbește astfel
rezolvarea oricărei probleme a tenului. Datorită capsaicinei din ardei
iute pielea se încălzește puternic, circulația sanguină și limfatică se
intensifică și astfel epiderma se curăță și elimină acumulările din
pori. Aplicată regulat ajută la refacerea și reînnoirea tenului matur,
îmbătrânit. Nu se recomandă persoanelor sensibile la histamină.

MASCA 7 PLANTE

MASCĂ CU CASTRAVETE ȘI PĂTRUNJEL

Ideală ca mască astringentă calmantă după tratamentul de curățare
pentru tenurile ușor seboreice, predispuse la inflamații, sensibile. Datorită
ingredientelor calmante tenul își revine complet și nu se mai văd urmele
tratamentului. Uleiul de coada șoricelului reface stratul necesar de lipide.
Se recomandă aplicarea și între tratamentele de curățare. Ingredientele
din plantele medicinale conținute au efect hidratant, epitelizant.

Conținutul de castravete conferă măștii un efect hidratant, de
împrospătare și regenerare. Recomandată oricărui tip de ten.
Conținutul mare de ingrediente active al măștii a fost suplimentat
cu flavonoide, vitamina C și săruri minerale din pătrunjel.
Împreună cu pudra efervescentă cu vitamina C este ideală pentru
tratamente de regenerare.

Ingrediente active principale: ardei iute, sunătoare, salvie, frunze de
nuc, coada-calului, nalbă, miere, glicerină vegetală, flavonoide naturale.

Ingrediente active principale: urechelniță, aloe, coada șoricelului,
podbal, pătlagină, soc, menta, ulei de porumb, miere, glicerină vegetală,
oxid de zinc, sulfat de zinc, clorofilă, tocoferol, uleiuri esențiale naturale.

Ingrediente active principale: castravete, pătrunjel, miere, glicerină
vegetală, flavonoide naturale.

50 și 250 ml

50 și 250 ml

50 și 250 ml

MASCĂ CU TOMATE ȘI VITAMINA C
Mască recomandată pentru hrănirea și refacerea tenului seboreic
și calmarea erupțiilor acneice. Licopenul și carotenul din tomate
are efect nutritiv și regenerant, iar conținutul ridicat de vitamina
C conferă un efect antioxidant puternic.
Ingrediente active principale: tomate, vitamina C, tocoferol, oxid
de zinc, sulfat de zinc, glicerină vegetală.

50 și 125 ml
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MĂȘTI ȘI TRATAMENTE COSMETICE
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MĂȘTI ȘI TRATAMENTE COSMETICE

266

271

291

Regenerare
Depigmentare

Regenerare
Calmare
Hidratare

Regenerare
Efect antioxidant
Efect nutritiv

PUDRA EFERVESCENTĂ
CU VITAMINE PENTRU GELURI
Recomandată pentru tenul obosit, crăpat, ridat. Se amestecă în
geluri 1:3, iar peste compoziție se poate aplica Masca înaintea
evenimentelor pentru stimularea circulației sanguine și a
regenerării celulare. Nu se recomandă pentru pielea iritată,
descuamată și nici în aceeași zi cu tratamente AHA.

MASCĂ CU ALOE ȘI GINKGO

MASCĂ HIDRATANTĂ REVITALIZANTĂ

Ideală pentru tenul alipic, deshidratat în profunzime. Are un
conținut ridicat de vitamine, săruri minerale și aminoacizi. Are
efect calmant și de împrospătare a tenului ars în urma expunerii la
soare sau solar. Este foarte eficientă în lupta împotriva radicalilor
liberi

Recomandată pentru tenul deshidratat în profunzime, îmbătrânit.
Prin folosire frecventă tenul este vizibil netezit, împrospătat și ferm.
Se folosește în tratamente de regenerare ca mască nutritivă, dar și
acasă pentru menținere între tratamente. Pentru utilizare acasă se
pregătește tenul înainte cu exfoliere, Masca înaintea evenimentelor
și apoi Masca hidratantă revitalizantă. Se amestecă 30 ml mască cu
90 ml apă călduță cu mișcări energice până la omogenizare.

Ingrediente active principale: vitamina C, amidon din cartof.

Ingrediente active principale: aloe, ginkgo, ulei din sâmburi de
strugure, uleiuri esențiale naturale, clorofilă, glicerină vegetală,
tocoferol, flavonoide naturale.

150 g

50 și 125 ml

Ingrediente active principale: alge, sâmburi de strugure zdrobiți,
resveratrol, hialuronat de sodiu, vitamina E.
80 g

267

269

270

290

Stimularea circulației
sanguine
Fermitate

Efect antioxidant
Fermitate
Hidratare

Hidratare
Vitaminizare
Regenerare

Calmare
Efect nutritiv

GEL CU ARDEI IUTE
Intensifică puternic circulația sanguină datorită conținutului de
ardei iute și niacină (vitamina B3), efect ce ajută la eliminarea
acumulărilor de reziduuri din țesuturi și este util la tratamentul
celulitei.
Ingrediente active principale: ardei iute, yuka, niacină
(vitamina B3), ulei de scorțișoară, glicerină vegetală,
flavonoide naturale.

100 ml

MASCĂ CONCENTRATĂ CU FLAVONOIDE
Ideală pentru tenul matur, ridat, deshidratat. Conținutul ridicat
de flavonoide intărește elasticitatea pielii, stimulează circulația
sanguină și oxigenarea țesuturilor. Are un efect puternic antioxidant
datorită algelor din compoziție și este masca potrivită pentru
tratamente anti-îmbătrânire și de regenerare a tenului obosit.
Ingrediente active principale: coacăze negre, fructe de soc, pepene
galben, resveratrol, ulei de struguri, alge, flavonoide naturale.

50 și 125 ml

MASCĂ EXTRA CONCENTRATĂ
CU CAROTEN
Recomandată pentru tenul uscat deshidratat. Are un conținut
ridicat de caroten și flavonoide ce ajută la refacerea și regenerarea
epidermei. Uleiul de porumb facilitează absorbția carotenoidelor.
Ingrediente active principale: morcov, sorb, pepene galben, ulei de
porumb, gălbenele, tocoferol.

50 și 125 ml

MASCĂ VERDE ECHILIBRANTĂ
CU SPIRULINĂ
Recomandată pentru tenul acneic, cu probleme. Prin folosire
frecventă se normalizează funcțiile pielii și se previn noi erupții.
Spirulina, algă marină bogată în proteine, aminoacizi și minerale
are un efect nutritiv și antioxidant. Masca stimulează circulația
limfatică și eliminarea reziduurilor din țesuturi, iar rezultatul este
o piele mai netedă, mai frumoasă. Se amestecă 30 ml praf cu 45 ml
apă până la omogenizare.
Ingrediente active principale: aalge, spirulină, sulfat de zinc
80 g
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GELURI, GELURI CREMĂ
Datorită conținutului ridicat de ingrediente vegetale active gelurile Ilcsi contribuie esențial la
tratamentul cosmetic. Fructele și plantele medicinale din care se obțin sunt bogate în vitamine,
bioflavone, fructoză, oligoelemente, pectine și fitoestrogen.

GELURI, GELURI CREMĂ

50

GELURI, GELURI CREMĂ

În funcție de tipul de ten și de problema tratată gelurile au multiple utilizări în cosmetică - fie ca
mască în sine, fie sub masca Venus (ghips) sau la tratamente electro-cosmetice.

UTILIZAREA GELURILOR ÎN COSMETICĂ

UTILIZAREA GELURILOR ACASĂ

Se pot aplica singure ca mască în tratamente
nutritive, de tonifiere sau de regenerare, sau
sub folie ca ingredient activ în masca Venus
(ghips). Gelurile se pot folosi în tratamente
electro cosmetice datorită conținutului redus
de uleiuri, exclusiv uleiuri esențiale naturale ce
nu formează peliculă pe piele. Se pot folosi cu
Aparatul pentru fermitate sau cu Revi Face, cu
setarea de curenți de interferență, ultrasunet
sau, sub folie, la tratament magnetic.

Se aplică săptămânal ca mască, în strat de
grosime medie, eventual cu mască de tifon
deasupra pentru a ușura îndepărtarea. După
uscare se îndepărtează cu apă călduță și dischete
demachiante sau, dacă s-a folosit tifon, se trage
jos începând dinspre frunte spre bărbie.

203
Calmare
Efect astringent
Regenerare

GEL CALMANT EPITELIZANT
Tenurile sensibile, predispuse la înroșire și iritații, sunt deosebit de
dificil de calmat după tratamentul de curățare. Acest gel pe bază de
plante medicinale reface tenul după tratamentul de extracție. Prin
aplicarea unui tratament electric efectele sunt și mai vizibile iar
ingredientele sale active pot fi împinse și mai adânc în epidermă.
Ingrediente active principale: soc, frunze de nuc, spanac, flori de
salcâm, lemongrass, coada șoricelului, glicerină vegetală, miere,
flavonoide și uleiuri esențiale naturale.
50 și 125 ml

216

200

201

209

Tonifiere
Fermitate
Regenerare

Calmare
Vitaminizare
Hidratare

Tonifiere
Regenerare
Catifelare

Regenerare
Tonifiere
Efect astringent

GEL CU ALGE ȘI URZICĂ

GEL DE MĂCIEȘE

Foarte util la tratamente, ca adaos la crema pentru masaj, datorită
efectului puternic de regenerare. Stimulează circulația sanguină,
nu se aplică pe zona din jurul ochilor. Ingredientele active din alge
stimulează regenerarea și imunitatea pielii.

Are un efect astringent, vitaminizant și de normalizare a
producției de sebum datorită conținutului de măcieșe. Calmează
erupțiile acneice, hidratează și calmează pielea. Ideal pentru
tenurile sensibile, predispuse la alergii și inflamații.

Ingrediente active principale: urzică, ardei iute, flavonoide naturale.

Ingrediente active principale: măcieșe, glicerină vegetală, miere,
flavonoide naturale.

100 ml

50 și 125 ml

GEL DE ROZE
Rozele sunt unul din cele mai vechi ingrediente cosmetice.
Datorită conținutului de fructoză, bioflanoide și acizi asigură
tenului tonifiere și un efect astringent, de închidere a porilor.
Compoziția sa face gelul de roze ideal pentru tenurile deshidratate
în profunzime.

GEL DE DOVLEAC ȘI PORTOCALE
Ideal pentru tenurile uscate deshidratate dar care nu sunt sensibile.
Efectul benefic al carotenului din gel este sporit de adaosul de ulei
de ricin.
Ingrediente active principale: dovleac, portocale, ulei de ricin,
glicerină vegetală, miere, tocoferol.

Ingrediente active principale: petale de roze, glicerină vegetală,
miere.

50 și 125 ml

50 și 125 ml
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GELURI, GELURI CREMĂ
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GELURI, GELURI CREMĂ

212

207

Calmare
Regenerare
Efect nutritiv

Hidratare
Vitaminizare

GEL CREMĂ DE URECHELNIȚĂ

GEL DE VIȘINE ȘI PORUMBE

Deficențele de pigmentare (pete pigmentare, pistrui, pete hepatice
sau cauzate de înaintarea în vârstă) pot fi tratate cu succes
datorită compoziției gelului cremă de urechelniță. Se completează
tratamentul cu produse din gama pentru depigmentare.

Flavonoidele deosebite din vișine au un puternic efect de combatere
a radicalilor liberi și ajută la încetinirea procesului de îmbătrânire.
Acizii și zaharurile din fructe hrănesc, tonifiază și hidratează.
Recomandat tenurilor ridate, flasce, seboreice sau deshidratate.

Ingrediente active principale: urechelniță, glicerină vegetală, miere,
tocoferol, clorofilă.

Ingrediente active principale: vișine, porumbe, glicerină vegetală,
miere, flavonoide naturale.

50 ml

50 și 125 ml

202

211

208

206

Regenerare
Calmare

Fermitate
Efect astringent
Turgor, elasticitate

Fermitate
Tonifiere

Hidratare intensivă
Regenerare

GEL DE URECHELNIȚĂ
Folosim efectul calmant și regenerant al urechelniței în forma unei
măști tratament pentru a trata petele pigmentare.
Ingrediente active principale: urechelniță, glicerină vegetală, miere,
tocoferol, clorofilă, flavonoide naturale.

GEL DE GUTUI
Ideal pentru tenul seboreic, deshidratat, cu pori dilatați dar și
pentru aplicare dimineața pe zona din jurul ochilor pentru
reducerea umflăturilor. Acizii din fructe, pectinele, vitaminele,
fructoza, flavonoidele și mierea din compoziție asigură pielii
hrănire și tonifiere.

GEL DE MERE ȘI LĂMÂIE

Recomandat pentru tenurile deshidratate superficial și în
profunzime. Înglobeaza o concentrație mare de celule stem cu
ajutorul căreia se reface structura pielii, se netezesc ridurile și se
încetinește formarea lor.

Ingrediente active principale: măr, lămâie, flavonoide naturale.

Ingrediente active principale: cultură de celule stem din strugure,
strugure, resveratrol, glicerină vegetală, flavonoide și vitamina
C naturală.

50 și 125 ml

50 și 125 ml

Ingrediente active principale: gutui, miere, glicerină vegetală.

50 și 125 ml

50 și 125 ml

GEL CU CELULE STEM DIN STRUGURE

Are efect astringent și tonifiant deosebit asupra tenurilor acneice,
cu pori dilatați și seboree uleioasă. Merele au un conținut ridicat
de pectine, vitamine, săruri minerale și fructoză iar lămâie este
folosită în întregime în acest gel.
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GELURI, GELURI CREMĂ
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215
Hidratare
Fermitate
Catifelare

GEL MASCĂ ANTI-AGEING ȘI HIALURON
Datorită combinației de ingrediente vegetale active cu hialuronul,
acest gel conferă rezultate imediate și vizibile. Tenul devine mai
ferm, mai catifelat iar echilibrul de hidratare din profunzimea
epidermei este refăcut.
Ingrediente active principale: spanac, yuka, nalbă, ginkgo,
hialuronat de sodiu, alge, tocoferol, glicerină vegetală, clorofilă.

50 și 125 ml

205

210

Îngrijire
Vitaminizare

Hidratare
Vitaminizare
Regenerare

GEL DE CAISE

GEL CONCENTRAT CU CAROTEN

Caisele sunt deosebit de bogate în bioflavone, caroten și vitamine.
Aroma lor minunată, fructoza, pectinele și acizii din ele fac din
caise un izvor de sănătate și tinerețe - iar pielea beneficiază din plin
de ele!

O adevărată bombă cu vitamine pentru tenul deshidratat
superficial sau în profunzime, cu seboree solzoasă. Conținutul
mare de caroten din morcov și pepene galben asigură pielii
hrănirea necesară, iar efectul de hidratare al sorbului conferă pielii
un aspect neted, fin și plin.

Ingrediente active principale: caise, ulei de ricin, ulei de porumb,
tocoferol, glicerină vegetală, miere, flanonoide naturale.

50 și 125 ml

Ingrediente active principale: morcov, pepene galben, sorb, miere,
glicerină vegetală, tocoferol, carotenoide naturale.

50 și 125 ml
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SERUMURI, ELIXIR
Frumusețea nu depinde de cantitate, ci de proporții. Uneori mai puțin este mai mult – o piele nu
devine mai frumoasă pentru că punem pe ea mai multă cremă. Serumurile Ilcsi sunt mici, dar în ele
este înglobată toată puterea naturii.

SERUMURI, ELIXIR

58

SERUMURI, ELIXIR

Serumurile conțin o concentrație deosebită de ingrediente vegetale active, astfel că și efectul lor este
unul deosebit. Serumurile fie nu conțin deloc uleiuri, fie conțin cel mult o cantitate mică de ulei
esențial, și sunt de aceea recomandate și tenurilor seboreice dar și pentru perioada caldă a anului.
Ingredientele active se absorb ușor și pătrund până în straturile profunde ale epidermei.

603
Calmare
Acoperire ușoară

FOLOSIREA SERUMURILOR
ÎN COSMETICĂ
Se recomandă pentru masajul electric. La
jumătatea masajului înlocuim serumul cu o
cremă spumă sau hidratantă adecvată tipului
de ten.
Se folosesc la tratamente cu ultrasunete, curent
interferențial sau, sub folie, la tratamente
magnetice.

UTILIZAREA SERUMURILOR ACASĂ
Se aplică dimineața și seara în strat subțire sub
crema adecvată tipului de ten.
SERUM PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ

Pentru tenurile seboreice se recomandă
utilizarea în locul cremei.

Datorită compoziției sale este ideal pentru calmarea și refacerea
tenului predispus la inflamații, seboreic. Are efect ușor de
acoperire, poate fi folosit și ca bază pentru machiaj.

Pe timpul verii se recomandă folosirea în locul
cremelor deoarece permite transpirației să se
evapore.

Ingrediente active principale: alge, aloe, ulei de ricin, măcieșe, oxid
de zinc, tocoferol, ichtiol.

Se aplică la încheierea tratamentului înainte
sau în loc de crema de față.
30 ml

616

600

601

602

Hidratare
Efect antioxidant

Calmare
Hidratare
Efect astringent

Calmare
Efect astringent

Revitalizare
Fermitate

ELIXIR HIDRATANT
Se recomandă pentru aplicare pe față și decolteu. Datorită
compoziției deosebite - hialuronat de sodiu, ginkgo și vitamina C
antioxidantă, yuka bogată în fitoestrogen, coada calului bogată în
siliciu - ridurile sunt estompate iar pielea își reface funcțiile vitale.
Ingrediente active principale: yuka, ginkgo, nalbă, coada calului,
hialuronat de sodiu, vitamina C, flavonoide naturale.

10 ml

ROZI
Este cunoscut efectul minunat al măcieșelor asupra tenului sensibil,
predispus la inflamații. Datorită compoziției speciale cu mucilagii
vegetale efectul serumului este și mai pronunțat.
Ingrediente active principale: măcieșe, glicerină vegetală, tocoferol,
flavonoide și vitamina C naturală.

30 ml

GEPA
Prin folosire regulată tenul acneic, cu pustule, predispus la
sensibilitate, se reface iar funcțiile pielii se normalizează.
Ingrediente active principale: anason, fenicul, coada calului, frunze
de nuc, sulfat de zinc, alge, glicerină vegetală.

30 ml

SERUM CU FITOESTROGEN
Recomandat pentru tenul matur, deshidratat în profunzime.
Ingrediente active principale: hamei, trifoi roșu, yukka, ardei iute,
semințe de in, glicerină vegetală.

30 ml
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SERUMURI, ELIXIR
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SERUMURI, ELIXIR

611

609

608

605

Calmare
Efect epitelizant

Regenerare
Efect antioxidant

Fermitate
Aport de estrogen

Hidratare
Fermitate
Catifelare

SERUM CU SULF
Recomandat pentru tenurile acneice, predispuse la inflamații.
Are efect calmant în cazul sicozei.
Ingrediente active principale: apă sulfuroasă, glicerină vegetală,
uleiuri esențiale naturale.

SERUM CONCENTRAT CU FLAVONOIDE

SERUM FORTIFIANT PENTRU PIELE

Compoziția din plante bogate în flavonoide ajută la creșterea
permeabilității capilarelor, stimulează circulația sanguină și umple
cu vitamine, oxigen și substanțe nutritive tenul obosit, palid, flasc
dar nu sensibil. Stimulează producerea de colagen și ajută astfel
pielea să se protejeze de factorii de mediu.

Este recomandat pentru stimularea turgorului și umplerea pielii
flasce, seboreice, pentru care aplicarea unei creme este neplăcută.
Este potrivit pentru orice tip de ten, chiar și sub crema de zi, pentru
a conferi prospețime și fermitate.

Ingrediente active principale: pepene galben, fructe de soc, coacăze
negre, resveratrol, alge.

Ingrediente active principale: semințe de in, alge, glicerină
vegetală.

SERUM ANTI-AGEING ŞI HIALURON
Hialuronul creează o barieră la nivelul pielii ce asigură un nivel
optim de hidratare și menține astfel fermitatea tenului. Serumul
conține două molecule de mărimi diferite de hialuron. Cele de
mărime medie rămân la suprafața pielii unde formează un film
protector iar cele mai mici pătrund adânc în piele.
Ingrediente active principale: coada calului, yuka, nalbă, ginkgo,
hialuronat de sodiu, gălbenele, ulei de porumb, alge, tocoferol, unt
de Shea, glicerină vegetală, clorofilă, aminoacizi esențiali.

30 ml

30 ml

30 ml

30 ml

610

606

607

615

Refacere elasticitate
Vitaminizare

Hidratare
Regenerare

Regenerare
Efect antioxidant
Efect epitelizant

Depigmentare
Vitaminizare
Regenerare

SERUM LIPOZOMIC ANTIRID
Ideal pentru combaterea ridurilor oricărui tip de ten. Are efect
regenerant, tonifiant, de netezire a ridurilor. Se absoarbe adânc în
piele conferind o senzație plăcută.
Ingrediente active principale: aloe, panseluță sălbatică, frunze
de viță sălbatică, iarbă grasă, ulei de sunătoare, gălbenele, ulei de
porumb, clorofilă, alge, glicerină vegetală, flavonoide naturale.

30 ml

SERUM CU CELULE STEM DIN STRUGURE

SERUM CU ALOE ȘI GINKGO

SERUM PENTRU DEPIGMENTARE

Datorită compoziției sale și a texturii ușoare se absoarbe adânc în
piele și are astfel un efect pronunțat de reînnoire și protecție celulară.
Antioxidanții din celulele stem conferă pielii fermitate și o senzație
de catifelare. Ajută la menținerea hidratării în profunzime pentru
mai mult timp chiar și în cazul tenurilor mature, deshidratate.

Recomandat în special tenurilor uscate și deshidratate, flasce,
datorită efectului antioxidant. Ajută la refacerea fibrelor de colagen.
Recomandat celor care se expun frecvent la soare sau solar, după
expunere.

Are efect de depigmentare datorită conținutului de hrean, strugurii ursului,
pătrunjel, lămâie, urechelniță și ricin. Se recomandă pentru tratarea petelor
pigmentare, petelor hepatice sau a celor cauzate de înaintarea în vârstă. Se
folosește în combinație cu produse din gama de urechelniță și cu Crema
pentru depigmentare. Pe timpul verii se recomandă folosirea de protecție
solară în timpul tratamentului cu Serum de depigmentare.

Ingrediente active principale: cultură de celule stem din strugure,
strugure, resveratrol, ulei din sâmburi de strugure, ascorbil
palmitat, glicerină vegetală, uleiuri esențiale și flavonoide naturale,
tocoferol, vitamina C.
30 ml

Ingrediente active principale: aloe, ginkgo, ulei de ricin, ulei din
sâmburi de strugure, ulei de soia, flavonoide naturale, glicerină
vegetală, tocoferol.

30 ml

Ingrediente active principale: tohrean, lămâie, ricin, strugurii
ursului, pătrunjel, urechelniță, viță sălbatică, valeriană roșie, ulei din
semințe de susan, acid lactic.
30 ml
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ULEIURI
Uleiurile vegetale au un conținut ridicat
de vitamina E și F, fiind astfel ideale pentru
protecția și regenerarea pielii și pentru refacerea
stratului lipidic.

64

ULEIURI

ULEIURI

65

Uleiurile se folosesc pentru îmbogățirea cremelor de masaj, a măștilor, a cremelor spumă și a celor
hidratante dar și în sine la tratamente cu ultrasunet adecvate tipului de ten.

662
UTILIZAREA ULEIURILOR ÎN COSMETICĂ

UTILIZAREA ULEIURILOR ACASĂ

Se folosesc pentru îmbogățirea măștilor și a
cremelor în special iarna când pielea este mai
uscată.

Pentru îmbogățirea diverselor preparate
cosmetice, sau sub formă de cură sau ocazional
pentru tratarea unei anumite probleme
a tenului.

Se aplică sub folie la tratamente magnetice.
Se folosesc împreună cu Aparatul pentru
fermitate (doar funcția ultrasunet) împreună
cu o cremă spumă sau cremă hidratantă
adecvată tipului de ten.

Regenerare
Efect antioxidant
Efect nutritiv

ULEI DE COADA ȘORICELULUI

Dacă este necesar se poate aplica și o cremă
de îngrijire zilnică peste ulei.

Uleiul din germenii plantei are proprietăți calmante, epitelizante
și conține ingrediente active ideale pentru tenul sensibil, predispus
la inflamații. În funcție de nevoile pielii se picură puțin în crema
spumă adecvată tipului de ten, în special pe timpul iernii.
Ingrediente active principale: coada șoricelului, ulei de porumb,
tocoferol, flavonoide esențiale.

30 ml

660

661

663

Calmare
Efect epitelizant

Regenerare
Efect antioxidant

Efect nutritiv
Efect antioxidant

ULEI DE GĂLBENELE

ULEI DE SUNĂTOARE

ULEI αβγδ

Compușii din uleiul de gălbenele - beta-caroten, vitamina E
și F, seleniu - toate contribuie la frumusețea și reînnoirea pielii.
Se recomandă după expunerea la soare, respectiv iarna și primăvara
pentru suplimentarea aportului de vitamina A.

Are efect puternic antioxidant, regenerant. Se recomandă folosirea
pe timpul sarcinii pentru a preveni apariția striurilor, aplicat zilnic
pe fese, coapse, burtă și sâni.

Preparatul combină uleiul de luminița nopții cu uleiul din sâmburi
de strugure. Are un conținut ridicat de aminoacizi esențiali și ajută
la întărirea țesutului conjunctiv. Stimulează formarea fibrelor de
colagen și elastină. Conținutul de alfa și beta caroten conferă pielii
vitalitate și îi menține flexibilitatea.

Ingrediente active principale: gălbenele, ulei din germeni
de porumb, tocoferol, flavonoide naturale.

30 ml

Ingrediente active principale: sunătoare, ulei din germeni de
porumb, tocoferol.

Ingrediente active principale: ulei de luminița nopții, ulei din
sâmburi de strugure, tocoferol.

30 ml

30 ml

CREME SPUMĂ
Cremele spumă sunt creme ușoare, cu textură spumoasă - o cantitate mică este suficientă pentru
îngrijirea pielii și rezolvarea problemelor tenului.

CREME SPUMĂ

68

CREME SPUMĂ

Sunt produsul ideal pentru acizii benefici din fructe și plante medicinale. Mențin mediul ușor acid în
care se află plantele în mod natural, păstrând astfel intacte și substanțele lor nutritive.

305
UTILIZAREA CREMELOR SPUMĂ
ÎN COSMETICĂ
Se folosesc pentru masaj sau la tratamente
electro-cosmetice.
Ideale ca ingredient activ la tratamente
magnetice, în măști, ca mască nutritivă la
tratamentele de regenerare sau sub masca
Venus (ghips).

Hidratare
Vitaminizare
Efect nutritiv

UTILIZAREA CREMELOR SPUMĂ ACASĂ
Se aplică zilnic dimineața și seara pe față, gât și
decolteu. Dacă este necesar se aplică înainte de
cremă un serum, sau se îmbogățește crema cu
un ulei. Prin folosire regulată pielea își recapătă
tonusul și frumusețea.

CREMĂ SPUMĂ DE CAISE
Conținutul de vitamine al caiselor este extraordinar. Aroma
minunată, pectinele, acizii și fructoza lor conferă tinerețe și
sănătate oricărui tip de ten.
Ingrediente active principale: caise, morcov, ulei din germeni de
porumb, carotenoide naturale, glicerină vegetală, tocoferol.

Dacă este necesar pot fi îmbogățite cu uleiuri.
Se aplică la finalul tratamentului cosmetic.

50 și 100 ml

300

302

301

308

Hidratare
Calmare
Vitaminizare

Depigmentare
Regenerare
Vitaminizare

Hidratare
Elasticitate
Efect astringent

Efect astringent
Tonifiere
Fermitate

CREMĂ SPUMĂ DE MĂCIEȘE

CREMĂ SPUMĂ DE URECHELNIȚĂ

Măcieșele conțin o combinație ideală de carotenoide, flavonoide,
vitamine, fructoză, acizi, pectine și oligoelemente. Din acest motiv
Crema spumă de măcieșe este prima alegere pentru tenurile
sensibile, cu dereglări ale funcțiilor glandelor sebacee.
După ce tenul își revine, regimul de îngrijire poate fi suplimentat
cu alte produse.

Urechelnița este o plantă folosită în medicina populară din timpuri
străvechi. Are efect de protecție și întărire, fiind preferata celor
pistruiați sau cu piele “marmorată”. In combinație cu gama pentru
depigmentare are rezultate foarte bune în cazul tenurilor cu
probleme de pigmentare. Este ideală pentru îngrijirea, calmarea și
regenerarea tenului îmbătrânit în urma expunerii la soare sau solar.

Ingrediente active principale: măcieșe, ulei din germeni de
porumb, glicerină vegetală, flavonoide și vitamina C naturale.

Ingrediente active principale: urechelniță, ulei de porumb, coada
șoricelului, clorofilă, tocoferol, flavonoide naturale.

50 și 100 ml

50 și 100 ml

CREMĂ SPUMĂ DE ROZE

CREMĂ SPUMĂ DE MERE ȘI LĂMÂIE

Creată din roze culese de mână și alese cu grijă de pe plantații bio,
această cremă este ideală pentru hidratarea tenurilor deshidratate
în profunzime. Are un efect regenerant datorită conținutului
ridicat de vitamine și bioflavone.

O cremă hidratantă ușoară, ideală pentru tenul seboreic, acneic.
Ingredientele active din măr și lămâie îi conferă efect astringent,
tonifiant și de împrospătare. Folosită zilnic, hidratează și calmează
tenul acneic.

Ingrediente active principale: petale de roze, ulei din germeni de
porumb, flavonoide naturale, glicerină vegetală, tocoferol.

Ingrediente active principale: almăr, lămâie, ulei din germeni
de porumb, glicerină vegetală, tocoferol, ulei de mentă, uleiuri
esențiale naturale.

50 și 100 ml

50 și 100 ml
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CREME SPUMĂ

70

303

318

Calmare
Hidratare

Hidratare
Regenerare
Calmare
Efect nutritiv

GEL CREMĂ PENTRU TEN SENSIBIL
Ajută la hidratarea tenului și la calmarea și prevenirea iritațiilor
produse de alergii datorită ingredientelor active din coada
șoricelului și pătlagină. Recomandată oricărui tip de ten în afara
celui alipic. Datorită texturii deosebite se absoarbe ușor în piele și
nu lasă urme.
Ingrediente active principale: coada șoricelului, pătlagină, ulei
din sâmburi de strugure, glicerină vegetală, ascorbil palmitat,
tocoferol.

GEL CREMĂ DE NAPI
Datorită texturii ușoare se absoarbe rapid în piele și ameliorează
imediat simptomele pielii uscate, descuamate. Conținutul de
inulină din napi are efect hidratant și regenerant, iar gălbenelele
contribuie la regenerarea, hrănirea și înmuierea pielii deshidratate
superficial și în profunzime. Se recomandă persoanelor bolnave de
diabet, a căror piele suferă de pe urma acestei afecțiuni.
Ingrediente active principale: napi, gălbenele, fructe de soc, ulei din
germeni de porumb, unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol.

50 și 100 ml

50 ml

307

310

Hidratare
Vitaminizare

Hidratare
Vitaminizare
Regenerare

CREMĂ SPUMĂ DE VIȘINE ȘI PORUMBE

CREMĂ SPUMĂ CONCENTRATĂ CU CAROTEN

Un ten palid, flasc este rezultatul mediului în care trăim în ziua de azi.
Remediul îl găsim în conținutul ridicat de oligoelemente și minerale
din fructe precum vișinele și porumbele din compoziția acestei creme.
Bioflavonele speciale din vișine au un puternic efect antioxidant și ajută
la lupta împotriva îmbătrânirii premature a tenului. Fructoza și acizii
din fructe asigură hidratarea optimă pentru tenul deshidratat.

Recomandată în special tenurilor deshidratate seboreice care nu
sunt sensibile. Sorbul din compoziție are efect hidratant și menține
apa în țesuturi, iar ingredientele active din compoziția cremei au
un efect antioxidant și hidratant.

Ingrediente active principale: vișine, porumbe, flavonoide naturale,
ulei de porumb, glicerină vegetală, ascorbil palmitat, tocoferol.
50 și 100 ml

Ingrediente active principale: morcov, pepene galben, sorb,
gălbenele, ulei din germeni de porumb, glicerină vegetală,
tocoferol, carotenoide naturale.

50 și 100 ml
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CREME HIDRATANTE
Preparate din fructe și plante medicinale
proaspete, aceste creme sunt puțin mai uleioase
decât cremele spumă dar efectul lor este
asemănător. Sunt ideale ca ingrediente active
pentru tratamente magnetice sau ca măști
regenerante sub masca Venus (ghips).

CREME HIDRATANTE
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CREME HIDRATANTE

Prin utilizare zilnică tenul devine ferm, hidratat, catifelat, moale și elastic.

UTILIZAREA CREMELOR HIDRATANTE
ÎN COSMETICĂ

UTILIZAREA CREMELOR HIDRATANTE
ACASĂ

Se folosesc pentru masaj sau la tratamente
electro-cosmetice.

Se aplică zilnic dimineața și seara. Dacă este
necesar utilizați un serum sub cremă sau
îmbogățiți-o cu un ulei adecvat tipului de ten.

Ideale ca ingredient activ la tratamente
magnetice, în măști, ca mască nutritivă la
tratamentele de regenerare sau sub masca
Venus (gips).

350

358

Hidratare în profunzime
Hidratare

Regenerare
Elasticizare
Stimularea producției de colagen

CREMĂ HIDRATANTĂ CU APĂ TERMALĂ
Datorită conținutului ridicat de ulei vegetal crema regenerează și
înmoaie tenul seboreic deshidratat superficial și în profunzime.
Conținutul de antioxidanți stimulează reînnoirea celulară. Ideală
pentru masaj înainte de tratamentul de curățare deoarece are
un pH de 8,0 ce ajută la înmuierea comedoanelor. Se recomandă
utilizarea începând cu 4-5 zile înaintea tratamentului.

CREMĂ REVITALIZANTĂ CU SOC
Componentele active din această cremă au efect puternic
antioxidant, stimulează refacerea fibrelor de colagen și conferă
fermitate tenurilor mature deshidratate în profunzime.
Ingrediente active principale: flori de soc, alge, resveratrol,
tocoferol.

Ingrediente active principale: apă minerală de Szoboszló, ulei de
ricin, ulei din germeni de porumb, unt de Shea, glicerină vegetală,
ascorbil palmitat, clorofilă, tocoferol.

Dacă este necesar pot fi îmbogățite cu uleiuri.
Se aplică la finalul tratamentului cosmetic.

50 și 100 ml

50 ml

152

352

351

359

Regenerare
Catifelare
Elasticizare
Epitelizare

Efect de umplere
Hidratare
Netezire

Calmare
Efect epitelizant
Hidratare

Efect antioxidant
Stimularea producției de colagen
Regenerant

CREMĂ HIDRATANTĂ ANTIRID CU MOȘMOANE

CREMĂ HIDRATANTĂ CU FITOESTROGEN

O cremă bogată în vitamine și pectine ce mențin nivelul de
hidratare din profunzimea epidermei datorită conținutului de
sorbit. Datorită ingredientelor cu acțiune împotriva radicalilor
liberi ajută la menținerea sănătății și tinereții tenului. Conținutul
de acizi AHA reduce stratul cornos îngroșat care dă aspectul adânc
ridurilor. Pe timpul verii se recomandă folosirea de protecție solară
împreună cu crema.

Pe lângă plantele cu conținut mare de fitoestrogen - yuka, trifoi
roșu, hamei - crema este îmbogățită și cu ulei din semințe de in,
dar și cu ulei din sâmburi de strugure bogat în acid linoleic. Este o
cremă ideală pentru tenul matur, deshidratat în profunzime.

Recomandată pentru tenul acneic, seboreic, predispus la inflamații.
Are efect hidratant, calmant și epitelizant datorită compoziției cu
apă sulfuroasă și ulei de mentă. Conținutul de sulf contribuie la
creșterea rezistenței pielii.

CREMĂ CU SULF

Ingrediente active principale: yuka, trifoi roșu, hamei, gălbenele,
ulei de ricin, ulei din sâmburi de strugure, ulei din germeni de
porumb, unt de Shea, tocoferol.

Ingrediente active principale: sulf, ulei din germeni de porumb,
unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol, ascorbil palmitat.

50 și 100 ml

50 și 100 ml

Ingrediente active principale: moșmoane, măr, strugure, ulei de
ricin, ulei din germeni de porumb.
50 și 100 ml

CREMĂ EXTRA CONCENTRATĂ
CU FLAVONOIDE
Astăzi, importanța flavonoidelor este apreciată deoarece au
proprietăți puternic antioxidante, cresc permeabilitatea capilară,
îmbunătățesc circulația sângelui și contribuie la hrănirea pielii,
vitaminizarea și oxigenarea ei. Crema este ideală pentru tenurile
palide, obosite, deshidratate superficial și în profunzime.
Ingrediente active principale: fructe de soc, pepene galben, ulei
din semințe de susan, ulei din sâmburi de strugure, unt de Shea,
resveratrol, alge, tocoferol.
50 și 100 ml
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CREME HIDRATANTE
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357

355

Regenerare
Calmare
Hidratare

Hidratare
Fermitate
Catifelare

CREMĂ HIDRATANTĂ CU ALOE ȘI GINKGO
Ideală pentru tenul uscat în urma expunerii la soare sau solar.
Ingredientele active din cremă stimulează producția de fibre de
colagen. Gingko este eficient în lupta împotriva radicalilor liberi iar
conținutul de aloe și restul ingredientelor active conferă un efect
calmant, hidratant.
Ingrediente active principale: aloe, ginkgo, gălbenele, coada
șoricelului, ulei din sâmburi de strugure, flavonoide naturale,
glicerină vegetală, tocoferol, clorofilă.

CREMĂ HIDRATANTĂ
ANTI-AGEING CU HIALURON
Datorită ingredientelor sale active, această cremă regenerează, umple
și conferă fermitate pielii într-un singur pas. Familia de produse pe
bază de hialuron are o concentrație mare a două molecule de mărimi
diferite de hialuron. Cele de mărime medie rămân la suprafața pielii
unde formează un film protector iar cele mai mici pătrund adânc în
piele unde conferă efectul de umplere și fermitate.

50 ml

Ingrediente active principale: coada calului, yuka, nalbă, ginkgo,
gălbenele, ulei de porumb, hialuronat de sodiu, alge, tocoferol.
50 și 100 ml

356

360

Hidratare
Efect antioxidant

Depigmentare
Luminozitate

CREMĂ HIDRATANTĂ
CU CELULE STEM DIN STRUGURE
OPC, ingredientele prețioase din strugure, au capacitatea de
a reînnoi fibrele de colagen și elastină pentru a lupta eficient
împotriva radicalilor liberi cauzați intern sau de factorii nocivi
din mediu. Prin folosirea regulată puteți crește rezistența pielii și
încetini formarea ridurilor tenului matur deshidratat superficial si
în profunzime.
Ingrediente active principale: cultură de celule stem din strugure,
strugure, resveratrol, unei din sâmburi de strugure.
50 și 100 ml

CREMĂ PENTRU DEPIGMENTARE
Are efect de depigmentare datorită conținutului deosebit de plante
medicinale. Se recomandă pentru tratarea petelor pigmentare,
petelor hepatice sau a celor cauzate de înaintarea în vârstă. Se
folosește în combinație cu produse din gama de urechelniță și
cu serumul pentru depigmentare. Pe timpul verii se recomandă
folosirea de protecție solară în timpul tratamentului cu serum de
depigmentare.
Ingrediente active principale: urechelniță, strugurii ursului, castravete,
ricin, ulei din semințe de susan, acid lactic, vitamina C, tocoferol.
50 ml
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CREME INTENS NUTRITIVE
Conținutul de uleiuri vegetale din aceste creme este unul mare,
de aceea se recomandă pentru tratamentul tenului uscat.

CREME INTENS NUTRITIVE
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UTILIZAREA CREMELOR INTENS
NUTRITIVE ÎN COSMETICĂ

UTILIZAREA CREMELOR INTENS
NUTRITIVE ACASĂ

Se folosesc pentru masaj sau la tratamente
electro-cosmetice.

Folosiți ca și cremă dimineața și seara. Dacă e
nevoie, putem aplica un serum sub creme sau să
le imbogățim cu uleiuri.

Ideale ca ingredient activ la tratamente
magnetice, în măști, ca mască nutritivă la
tratamentele de regenerare sau sub masca
Venus (gips).

CREME INTENS NUTRITIVE

505
Hidratare
Vitaminizare
Regenerare

Dacă este necesar pot fi îmbogățite cu uleiuri.

CREMĂ INTENS NUTRITIVĂ CU CAROTEN

Se aplică la finalul tratamentului cosmetic.

Crema hidratantă intensă, bogată în uleiuri vegetale valoroase,
elimină în mod eficient uscarea pielii cauzată de pierderea de lipide.
Datorită componentelor sale - sorb, morcov, pepene galben - crema
are un efect de elasticizare a pielii, regenerare și hidratare.
Ingrediente active principale: sorb, pepene galben, morcov, ulei de
ricin, ulei de porumb, ulei din sâmburi de struguri, unt de Shea,
glicerină vegetală, tocoferol, carotinoide naturale.

50 și 100 ml

502

501

506

508

Compensează
nivelul lipidelor
Hrănitor
Vitaminizant

Efect nutritiv
Regenerare

Efect antioxidant
Efect antirid
Hidratare intensă

Regenerare
Calmare
Efect nutritiv

CREMĂ INTENS NUTRITIVĂ
CU FITOESTROGENI

CREMĂ INTENS NUTRITIVĂ
CU TEI ȘI GĂLBENELE

CREMĂ INTENS NUTRITIVĂ
CU CELULE STEM DIN STRUGURE

Pe lângă conținutul ridicat de fitoestrogeni, crema a fost îmbogățită
cu mai multe feluri de uleiuri, pentru intensificarea efectului
nutritiv. Recomandată tenului alipic.

Această cremă hrănitoare conține cele mai valoroase substanțe
regenerante pentru pielea alipică. În ingredientele sale, se află
componentele uleioase și apoase din tei și gălbenele, care hrănesc și
hidratează tenul uscat deshidratat.

Componentele acestei creme cresc viabilitatea celulelor epidermei și
stimulează reînnoirea celulară, stimulând astfel regenerarea pielii.
Bogată în vitamine și îmbogățită cu ulei, este tratamentul ideal
pentru tenul alipic.

Ingrediente active principale: flori de tei, gălbenele, ulei din
germeni de porumb, ulei de ricin, unt de Shea, tocoferol, ascorbil
palmitat, glicerină vegetală.

Ingrediente active principale: cultură de celule stem din strugure,
strugure, resveratrol, ulei din sâmburi de strugure, ulei din
germeni de porumb, unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol.

Ingrediente active principale: napi, fructe de soc, gălbenele, ulei din
germeni de porumb, unt de Shea, tocoferol, ascorbil palmitat.

50 ml

50 și 100 ml

50 ml

Ingrediente active principale: yuka, trifoi rosu, hamei, gălbenele,
ulei de ricin, ulei din sâmburi de struguri, ulei de porumb, ulei din
semințe de in, unt de Shea, tocoferol.

50 și 100 ml

CREMĂ INTENS NUTRITIVĂ CU NAPI
Creată special pentru pielea deosebit de uscată, descuamată.
Conținutul de inulină îmbunătățește capacitatea de absorbție a
pielii și ajută la regenerarea acesteia. Calendula calmează, înmoaie
și hrănește pielea. Recomandată în special persoanelor cu diabet
zaharat, a căror piele suferă din cauza acestei afecțiuni.
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ÎNGRIJIRE CONTUR OCHI
Pielea din jurul ochilor necesită o atenție specială, deoarece este mai subțire decât pielea de pe restul
feței, iar utilizarea pielii este mult mai intensă. Contracțiile mușchilor globilor oculari nu cruță
această piele relativ neprotejată, astfel încât ridurile apar aici mai devreme.

ÎNGRIJIREA ZONEI DIN JURUL OCHILOR

84

Dacă începem să folosim din timp produsele cosmetice adecvate pentru îngrijirea zonei din jurul
ochilor, putem întârzia apariția semnelor îmbătrânirii. Cremele ILCSI pentru conturul ochilor,
datorită compoziției deosebite, umplu, netezesc și hrănesc pielea sensibilă din jurul ochilor.
UTILIZAREA CREMELOR CONTUR OCHI
ÎN COSMETICĂ

UTILIZAREA CREMELOR CONTUR OCHI
ACASĂ

Se folosesc pentru masaj sau la tratamente
antirid.

Se aplică zilnic dimineața și seara cu mișcări
delicate în sus pe zona din jurul ochilor.

Ideale ca ingredient activ la tratamente
magnetice, în măști, ca mască nutritivă la
tratamentele de regenerare sau sub masca
Venus (ghips).

Persoanele cu ten alipic pot folosi aceste creme
și pentru față, gât și decoleu.

Dacă este necesar pot fi îmbogățite cu uleiuri.
Se aplică la finalul tratamentului cosmetic pe
zona din jurul ochilor.

ÎNGRIJIREA ZONEI DIN JURUL OCHILOR

522

529

Efect de netezire
a ridurilor
Efect de umplere
Efect nutritiv

Vitaminizare
Efect antioxidant
Elasticizare

GEL CONTUR OCHI CU SCHINDUF

CREMĂ CONTUR OCHI CU FLAVONOIDE

Recomandat pentru zona flască, ridată din jurul ochilor dar și
pentru ridurile adânci ale unui ten uscat. Umple locurile unde
avem piele flască, are efect nutritiv, regenerant și de menținere a
hidratării în straturile profunde ale epidermei.

Se recomandă pentru tratamentul zonei din jurul ochilor obosiți,
cu piele palidă, uscată, deshidratată la suprafață și în adâncime.
Crema de ochi bogată în flavonoide este un puternic antioxidant iar
efectul său de fermitate se simte aproape imediat.

Ingrediente active principale: schinduf, aloe, semințe de in,
glicerină vegetală, clorofilă, tocoferol.

Ingrediente active principale: coacăze negre, fructe de soc, pepene
galben, ulei din semințe de susan, ulei din sâmburi de strugure,
ulei de soia, resveratrol, alge, tocoferol, aminoacizi esențiali.

12 ml

30 și 100 ml

520

521

523

525

Efect antirid
Calmare
Regenerare

Efect antirid
Efect de umplere
Vitaminizare

Elasticizare
Fermitate
Efect antioxidant

Hidratare
Fermitate
Catifelare

CREMĂ CONTUR OCHI CU SUNĂTOARE
Cremă special concepută pentru tenul matur, pentru îngrijirea,
umplerea și tonifierea zonei sensibile din jurul ochilor.
Ingrediente active principale: sunătoare, ulei de ricin, ulei din
germeni de porumb, unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol,
aminoacizi esențiali, ascorbil palmitat.

30 și 100 ml

CREMĂ CONTUR OCHI CU SCHINDUF
Cremă nutritivă antirid cu efect de reînnoire celulară creată special
pentru tenurile uscate și deshidratate și a zonei ridate din jurul
ochilor. Se recomandă folosirea la tratamente pentru față, gât și
decolteu în cazul unui ten flasc, ridat, descuamat.
Ingrediente active principale: schinduf, ulei din sâmburi de
strugure, ulei de ricin, ulei din sâmburi de in, ulei din germeni de
porumb, clorofilă, unt de Shea, ascorbil palmitat, tocoferol.

30 și 100 ml

SERUM CONTUR OCHI CU SOC
Este recomandat mai ales ca tratament preventiv pentru generația
tânără. Strânge și elasticizează zona din jurul ochilor. Reduce
ridurile fine de expresie, reface pielea flască și ridată și combate
efectele negative cauzate de cauzate de fumat, stil de viață
nesănătos, poluare, smog electronic.
Ingrediente active principale: flori de soc, alge, glicerină vegetală,
resveratrol, tocoferol.

30 ml

CREMĂ CONTUR OCHI ANTI-AGEING
CU HIALURON
Această cremă este unică datorită plantelor deosebite conținute
și a hialuronului natural ce îi conferă capacitatea de întinerire
a tenului și de a reda fermitatea pielii. Datorită compoziției sale
speciale pielea din jurul ochilor capătă imediat un aspect vizibil
hidratat și catifelat.
Ingrediente active principale: yuka, coada calului, nalbă, ginkgo,
gălbenele, hialuronat de sodiu, alge, ulei de soia, unt de Shea,
aminoacizi esențiali, tocoferol, palmitat ascorbil, glicerină vegetală,
clorofilă.
30
și 100 ml
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ÎNGRIJIREA MÂINILOR
ȘI PICIOARELOR
Pielea mâinilor și a labei piciorului este foarte
sensibilă, de aceea îi acordăm îngrijire
și atenție specială.

88

ÎNGRIJIREA MÂINILOR ȘI A PICIOARELOR

ÎNGRIJIREA MÂINILOR ȘI A PICIOARELOR

Produsele Ilcsi pentru îngrijirea picioarelor pot oferi o soluție la problema mâinilor și călcâielor uscate
și crăpate, îngrijesc delicat picioarele obosite și vindecă țesutul cicatrizat.

702
FOLOSIREA PRODUSELOR ÎN COSMETICĂ

FOLOSIREA PRODUSELOR ACASĂ

Efectul benefic al ingredientelor active poate fi
sporit prin aplicare sub folie, la cald.

Putem obține rezultate deosebite prin folosire
regulată a produselor pentru mâini și picioare.

Înmuiere
Efect epitelizant
Hidratare

CREMĂ PS PENTRU PIELE CRĂPATĂ
Înmoaie și reface pielea crăpată de pe coate, călcâie, genunchi
și talpă datorită compoziției deosebite îmbogățită cu coada
șoricelului, ulei de gălbenele, unt de Shea, aloe arborescens,
eucalipt, licium, clematis, rostopască, ulei de lavandă și ichtiol.
Calmează pielea iritată, crăpată și are efect epitelizant.
Ingrediente active principale: aloe, eucalipt, licium, clematic,
rostopască, coada șoricelului, ulei de gălbenele, ulei de ricin, unt de
Shea, ichtiol, tocoferol, glicerină vegetală.
50 ml

701

153

708

Calmare
Împrospătare
Elasticizare

Exfoliant
Dizolvare celule
moarte

Hidratant
Regenerant
Calmant
Hranitor

CREMĂ CU CASTAN SĂLBATIC PENTRU
GAMBE

TRATAMENT PEELING AHA CU IAURT

CREMA CU NAPI PENTRU MÂINI ŞI PICIOARE

Produsul conține castan sălbatic, măceșe, unt de Shea și ulei de mentă
datorită cărora reface nu doar picioarele obosite dar ajută și la ușurarea
simptomelor picioarelor cu edeme și probleme de vascularizare.

Destinat exclusiv pentru tratamente corporale, pentru zonele
cu piele îngroșată de pe coate, tălpi, călcâie, picioare și pe zonele
afectate de lichen pilaris. Are efect de descuamare și de dizolvare a
stratului de celule moarte.

Datorită napilor si gălbenelelor hidratează, hrănește, calmează,
regenerează intensiv și înmoaie pielea uscată, întarită de pe mâini
si picioare. Recomandată în special persoanelor cu diabet zaharat, a
căror piele suferă din cauza acestei afecțiuni.

Se recomandă utilizarea zilnică.

NU se aplică pe față!

Ingrediente active principale: castane sălbatice, măcieșe, ulei de
porumb, unt de Shea, ulei de mentă, glicerină vegetală, tocoferol.

Ingrediente active principale: acid lactic, ulei din germeni de
porumb, ascorbil palmitat, glicerină vegetală, tocoferol.

Ingrediente active principale: napi, fructe de soc, gălbenele, ulei
de ricin, ulei de porumb, unt de Shea, glicerină vegetală, ascorbil
palmitat, tocoferol.

100 ml

50 ml

50 ml
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ÎNGRIJIRE CORPORALĂ
Corpul merită tot atât de multă îngrijire ca și fața. Dacă pielea corpului este uscată și aspră se poate
răni mai ușor și protejează mai puțin în fața agresiunilor factorilor externi.

ÎNGRIJIRE CORPORALĂ

92

ÎNGRIJIRE CORPORALĂ

Loțiunile pentru corp Ilcsi pot fi folosite pentru tratamente corporale dar și pentru îngrijire zilnică,
acasă, după duș sau baie. Sunt absorbite ușor și rapid în piele, conțin uleiuri nutritive și ingrediente
vegetale active care protejează pielea de deshidratare și conferă un miros plăcut și senzație de
catifelare.
UTILIZAREA LOȚIUNILOR PENTRU CORP
ÎN COSMETICĂ

UTILIZAREA LOȚIUNILOR PENTRU CORP
ACASĂ

Se folosesc la tratamente corporale, pentru
masaj, îmbogățite cu Ulei de masaj cu
fitoestrogen.

Se aplică zilnic după baie sau duș.

Se folosesc la masaj magnetic, sub folie,
îmbogățite cu alte ingrediente nutritive.

582
Calmare
Hidratare

Pentru un efect mai pronunțat spălați o dată
pe săptămână pielea cu Săpun negru cu ichtiol,
Săpun verde sau Săpun cu camfor, exfoliați cu
Crema rolling pentru față și corp sau cu Peeling
cu sare și ulei de struguri și apoi aplicați loțiunea
de corp.

LAPTE DE CORP CU ALOE ȘI URECHELNIȚĂ
Combină efectul excelent de regenerare și calmare al aloei cu
efectul antiinflamator al urechelniței. Este ideal pentru pielea
matură, pătată, sensibilă, cu pistrui, uscată în urma expunerii la
soare sau solar.
Ingrediente active principale: urechelniță, aloe, gălbenele, coada
șoricelului, ulei de ricin, ulei din germeni de porumb, tocoferol,
ascorbil palmitat, glicerină vegetală, clorofilă.

200 ml

580

581

589

586

Stimularea cirulației sanguine
Regenerare

Hidratare
Catifelare
Regenerare

Efect antioxidant
Stimularea producției de colagen
Vitaminizare

Regenerare
Hidratare intensă

LAPTE DE CORP PENTRU STIMULAREA
CIRCULAȚIEI SANGUINE
Pentru orice tip de piele, tratamentul celulitei, striurilor și pentru
încălzire înainte de sport. Datorită ardeiului iute are proprietăți de
stimulare a circulației sanguine și a drenajului țesutului conjunctiv
pentru eliminarea depozitelor de reziduuri din țesuturi.
Ingrediente active principale: ardei iute, morcov, ulei din germeni
de porumb, unt de Shea, niacină (vitamina B3), tocoferol,
carotenoide naturale, ascorbil palmitat.
200 ml

LAPTE DE CORP CU FLAVONOIDE

LAPTE DE CORP CU ROZE
Loțiunea preparată din petale de trandafiri și ulei de roze
hrănește, regenerează și hidratează profund pielea flască, uscată și
deshidratată. Aroma de trandafir are un efect plăcut, relaxant nu
numai asupra corpului, ci și asupra sufletului.

Folosirea zilnică a produselor cu flavonoide bogate în antioxidanți
regenerează pielea obosită, stresată. Prin folosire frecventă pielea
își recapătă vitalitatea, are un aspect odihnit, devine proaspătă și
mătăsoasă la atingere.

Ingrediente active principale: petale de roze, ulei din germeni de
porumb, unt de Shea, tocoferol, ascorbil palmitat.

Ingrediente active principale: pepene galben, fructe de soc, coacăze
negre, ulei din semințe de susan, ulei din sâmburi de strugure,
resveratrol, alge, flavonoide naturale, glicerină vegetală, tocoferol.

200 ml

200 ml

LAPTE DE CORP
CU CELULE STEM DIN STRUGURE
Un produs deosebit pe piața cosmeticelor naturale, un lapte de
corp bogat în culturi de celule stem din strugure ce se absoarbe
rapid și reînnoiește pielea matură, deshidratată superficial și în
profunzime.
Ingrediente active principale: cultură de celule stem din strugure,
strugure, resveratrol, ulei din sâmburi de strugure, unt de Shea,
glicerină vegetală, ascorbil palmitat, tocoferol, uleiuri esențiale
naturale, flavonoide și vitamina C naturală.
200 ml
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ÎNGRIJIRE CORPORALĂ
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ÎNGRIJIRE CORPORALĂ

585

571

Hidratare
Fermitate
Catifelare

Efect antioxidant
Hidratare
Efect nutritiv

LAPTE DE CORP ANTI-AGEING CU HIALURON

CREMĂ CU TOMATE PENTRU FAȚĂ ȘI CORP

Loțiune deosebită ce conține două tipuri de molecule de hialuron
și îngrijește pielea în profunzime. Moleculele mai mari rămân pe
suprafața pielii unde formează un film protector catifelat pentru
a menține umezeala în interiorul pielii și a o proteja de efectele
adverse externe; moleculele de dimensiuni mai mici pot pătrunde
în straturile adânci ale epidermei unde mențin nivelul de hidratare
făcând pielea moale și catifelată.

Recomandată pentru orice tip de ten. Tomatele din compoziție sunt
bogate în substanțe nutritive și licopen antioxidant. Beta carotenul
protejează pielea împotriva radiațiilor solare, ajută la pregătirea
pielii pentru expunerea la soare și la menținerea unui bronz
frumos și sănătos. Nu conține factor de proteție UV.
Ingrediente active principale: tomate, morcov, aloe, castan sălbatic,
gălbenele, ulei din semințe de susan, ulei din germeni de porumb,
unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol, ascorbil palmitat,
carotenoide naturale.

Ingrediente active principale: yuka, coada calului, nalbă, ginkgo,
gălbenele, hialuronat de sodiu, alge, unt de Shea, tocoferol,
glicerină vegetală, clorofilă.
200 ml

100 ml

588

590

570

572

Hidratare
Regenerare
Calmare
Efect nutritiv

Hidratare
Vitaminizare
Regenerare

Hidratare
Calmare
Regenerare

Hidratare
Bronz natural

LAPTE DE CORP CU NAPI
Datorită îngredientelor vegetale deosebite din napi și gălbenele,
laptele de corp se absoarbe rapid adânc în piele și are efect calmant,
nutritiv și regenerant. Ideal pentru pielea foarte uscată, crăpată,
descuamată, căreia îi reface capacitatea de menținere a hidratării și
îi conferă o senzație plăcută. Recomandat în special persoanelor ce
suferă de diabet zaharat și de efectele acestei afecțiuni asupra pielii.
Ingrediente active principale: napi, fructe de soc, gălbenele, ulei
din germeni de porumb, unt de Shea, glicerină vegetală, tocoferol,
ascorbil palmitat.
200 ml

LAPTE DE CORP CONCENTRAT CU CAROTEN
Recomandat pentru toate tipurile de piele, are efect antioxidant,
hidratant, regenerant, nutritiv, revitalizant. Aroma sa fructată
deosebită se datorează sorbului, morcovului și pepenelui galben.
Prin utilizare regulată pielea devine netedă și hidratată.
Ingrediente active principale: sorb, pepene galben, morcov,
gălbenele, ulei din germeni de porumb, unt de Shea, glicerină
vegetală, tocoferol, ascorbil palmitat, carotenoide naturale.

200 ml

LAPTE DE CORP DUPĂ PLAJĂ
Recomandat pentru răcorirea, hidratarea și calmarea oricărui tip
de piele. Cu o textură ușoară de gel, se absoarbe ușor în piele și
nu lasă urme neplăcute nici pe timpul verii. Are efect calmant și
regenerant și ajută la calmarea micilor arsuri rezultate în urma
expunerii la soare.
Ingrediente active principale: aloe, urechelniță, pătlagină,
gălbenele, coada șoricelului, ulei din germeni de porumb, glicerină
vegetală, clorofilă, tocoferol.
100 ml

CREMĂ PENTRU SOLAR
Recomandată înainte de expunerea la solar pentru orice tip de ten
datorită compoziției ușoare cu tomate, morcov și aloe. Asigură un
bronz uniform și o culoare sănătoasă, naturală.
Ingrediente active principale: tomate, morcov, aloe, gălbenele,
ulei din semințe de susan, ulei din germeni de porumb, glicerină
vegetală, tocoferol, ascorbil palmitat, ulei de lavandă, ulei de
mentă, carotenoide naturale.

100 ml
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SPECIALITĂȚI
Cum tratăm pustulele neplăcute cauzate de acnee? Cum stimulăm creșterea și regenerarea părului,
sau cum eliminăm mătreața de pe scalp? Cum ne protejăm de viruși în anotimpul rece? La toate
aceste întrebări Ilcsi are răspunsul!

SPECIALITĂȚI
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SPECIALITĂȚI

750

761

780

850

Efect nutritiv
Vitaminizare

Aromatizant

Revitalizare

Împrospătare

REGENERANT PENTRU PĂR

AMESTEC DE ULEIURI ESENȚIALE

Tonic realizat din opt tipuri de plante medicinale, contribuie în
mod natural la creșterea părului și la întărirea fibrei capilare. Are
efect epitelizant, calmant, și îmbunătățește circulația sanguină.
Prin folosire regulată se elimină senzația neplăcută de mâncărime.
Conferă părului ținută după uscare.

Un amestec din cele mai eficiente uleiuri esențiale cu efect de
dezinfectare. Picurați câteva picături în apa de baie pentru
relaxare. Se folosește la aburi, vapozon, lampă de aromaterapie sau
vaporizator pentru a curăța aerul din încăpere. Elimină mirosul de
tabac din cameră și din mașină.

Ingrediente active principale: alge, licium, coada calului, valeriană
roșie, buxus, ceapă roșie, hrean, ulei de lavandă.

Ingrediente active principale: ulei de brad, ulei de lămâie, ulei de
anason, ulei de oregano, ulei de eucalipt, ulei de rozmarin, ulei de
scorțișoară, ulei de cuișoare, ulei de cimbru, ulei de lavandă, ulei de
mentă, ulei de trandafir.

125 ml

10 ml

10 ml

50 ml

800

760

820

738

Calmare
Efect astringent
Efect de uscare

Relaxae
Îngrijire
Revitalizare

Calmare
Împrospătare
Efect epitelizant

Calmare
Regenerare

Protejează buzele împotriva uscării și crăpării, și are efect de
înfrumusețare.
Ingrediente active principale: unt de Shea, ulei din sâmburi
de strugure, ulei de gălbenele, ulei de ricin, tocoferol, ulei de
gălbenele.

MIERE CU ULEIURI ESENȚIALE

CORECTOR CU ICHTIOL
Ideal pentru calmarea și acoperirea pustulelor tenului acneic,
predispus la inflamații. Are efect calmant și antiinflamator, un ușor
efect de acoperire și se îndepărtează cu apă.

Miere îmbogățită cu 12 uleiuri esențiale, are efect nutritiv,
vitaminizant și regenerant. Amestecată în apa de baie are efect
relaxant și curăță căile respiratorii.

Ingrediente active principale: ichtiol, glicerină vegetală, oxid de zic.

Ingrediente active principale: miere, ulei de brad, ulei de lămâie, ulei
de anason, ulei de oregano, ulei de eucalipt, ulei de rozmarin, ulei de
scorțișoară, ulei de cuișoare, ulei de cimbru, ulei de lavandă, ulei de
mentă, ulei de roze.

12 ml

BALSAM DE BUZE

100 ml

DEODORANT NATURAL
Îndepărtează mirosurile neplăcute cu ajutorul conținutului de
aloe, mandarină și lemongrass. Deodorantul elimină bacteriile de
pe piele, dar lasă toxinele din organism să se elimine natural prin
transpirație. Recomandat atât pentru femei cât și pentru bărbați.
Ingrediente active principale: aloe, săpunariță, sulfat de zinc,
uleiuri esențiale naturale, vitamina C, tocoferol.

SERUM REGENERANT
PENTRU PIELE IRITATĂ

ULEI DUPĂ EPILAT
CU PLANTE MEDICINALE
Are efect calmant datorită conținutului de coada șoricelului și a
uleiului de luminița nopții. Aplicat imediat după epilat previne
pătarea pielii.
Ingrediente active principale: coada șoricelului, ulei de luminița
nopții, gălbenele, tocoferol, ulei de germeni de porumb, tocoferol.

125 ml

Recomandat pentru orice tip de piele. Are efect calmant,
antiinflamator, regenerant, epitelizant și calmează mâncărimile. Se
aplică pe pielea arsă de soare, descuamată, cu mâncărimi, chiar și
pentru calmarea pielii după epilat.
Ingrediente active principale: aloe, urechelniță, eucalipt, pătlagină,
glicerină vegetală, sulfat de znic, clorofilă, tocoferol.

30 ml
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RECOMANDĂRI DE PRODUSE

RECOMANDĂRI DE PRODUSE

DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

TONIKOK
PROBLEMA DE TEN

PEELINGURI
TIPUL DE TEN

PROBLEMA DE TEN

SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

ALIPIC

DESHIDRATAT SUPERFICIAL

Tonic de măcieșe

Tonic mere și lămâie

DESHIDRATAT PROFUND

Tonic vișine și porumbe*
Tonic de roze**

Tonic vișine și porumbe

Tonic cu celule stem din struguri

ACNEIC

Tonic de măcieșe*
Tonic mere și lămâie**
Tonic cu sulf***

Tonic de măcieșe*
Tonic mere și lămâie**
Tonic cu sulf***

Tonic de măcieșe

SENSIBIL, PREDISPUS LA
INFLAMAŢII

Tonic de măcieșe*
Tonic ten sensibil**

Tonic de măcieșe*
Tonic ten sensibil**

Tonic de măcieșe*
Tonic ten sensibil**

CU PETE DE PIGMENTARE

Tonic mere și lămâie*
Tonic de urechelniță**

Tonic mere și lămâie*
Tonic de urechelniță**

Tonic de urechelniță

SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

DESHIDRATAT
SUPERFICIAL

AHA peeling biologic**
AHA spumă peeling*
Cremă exfoliantă cu măcieșe și
făină de mălai*

AHA peeling biologic**
AHA spumă peeling*
Cremă exfoliantă cu măcieșe și
făină de mălai*

DESHIDRATAT
PROFUND

AHA peeling biologic***
AHA spumă peeling*
Cremă exfoliantă cu măcieșe și
făină de mălai*
Cremă exfoliantă cu spanac*
Peeling cu celule stem*
Cremă rolling fata și corp**

AHA peeling biologic**
AHA spumă peeling*
Cremă exfoliantă cu măcieșe și
făină de mălai*

AHA peeling biologic***
Cremă exfoliantă cu spanac*
Peeling cu celule stem*
Cremă rolling fata și corp**

ACNEIS

AHA peeling biologic**
AHA spumă peeling*
Cremă exfoliantă cu măcieșe și
făină de mălai*
Mască și exfoliant cu sulf**

AHA peeling biologic**
AHA spumă peeling*
Cremă exfoliantă cu măcieșe și
făină de mălai*
Mască și exfoliant cu sulf**

AHA peeling biologic**
Cremă exfoliantă cu măcieșe și făină
de mălai*

SENSIBIL,
PREDISPUS
LA INFLAMAŢII

AHA peeling biologic***
Mască și exfoliant cu sulf**
Mască și exfoliant ten sensibil*

AHA peeling biologic***
Mască și exfoliant cu sulf**
Mască și exfoliant ten sensibil*

AHA peeling biologic**
Cremă exfoliantă cu măcieșe și făină
de mălai*

CU PETE DE
PIGMENTARE

AHA peeling biologic***
AHA spumă peeling**
Peeling instant cu salcie și nisip
de mare*

AHA peeling biologic***
AHA spumă peeling**
Peeling instant cu salcie și nisip
de mare*

AHA peeling biologic***
AHA spumă peeling**
Peeling instant cu salcie și nisip
de mare*

SĂPUNURI
PROBLEMA DE TEN

TIPUL DE TEN
SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

DESHIDRATAT SUPERFICIAL

Săpun negru*
Săpun cu camfor**

Săpun negru
Săpun cu camfor

DESHIDRATAT PROFUND

Săpun negru*
Săpun cu camfor**
Săpun verde***

Săpun negru
Săpun cu camfor

ACNEIC

Săpun negru

Săpun negru

SENSIBIL, PREDISPUS LA
INFLAMAŢII

Săpun negru

Săpun negru

Săpun negru (ocazional)

CU PETE DE PIGMENTARE

Săpun negru*
Săpun cu camfor**
Săpun verde***

Săpun negru
Săpun cu camfor

Săpun verde

TIPUL DE TEN
ALIPIC

ALIPIC

Săpun verde

*** 	Prima recomandare (alegere)
**	 A doua recomandare (alegere)
* 	 A treia recomandare (alegere)

RECOMANDĂRI DE PRODUSE

RECOMANDĂRI DE PRODUSE

DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

MĂŞTI
PROBLEMA DE TEN

GELURI
TIPUL DE TEN

PROBLEMA DE TEN

SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu ihtiol
Mască cu castravete și pătrunjel
Mască cu tomate și vitamina C
Mască verde echilibrantă cu
spirulină

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu castravete și pătrunjel
Mască cu tomate și vitamina C
Mască verde echilibrantă cu
spirulină

DESHIDRATAT
PROFUND

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu fitoestrogeni
Mască cu flavonoide
Mască cu aloe și ginkgo
Mască concentrată cu caroten
Mască revitalizantă și hidratantă

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu fitoestrogeni
Mască cu flavonoide
Mască cu aloe și ginkgo
Mască concentrată cu caroten
Mască revitalizantă și hidratantă

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu fitoestrogeni
Mască cu aloe și ginkgo
Mască concentrată cu caroten
Mască revitalizantă și hidratantă

ACNEIC

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu ihtiol și plante
medicinale
Mască cu castravete și pătrunjel
Mască cu fitoestrogeni
Mască cu tomate și vitamina C
Mască verde echilibrantă cu
spirulină

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu ihtiol și plante
medicinale
Mască cu castravete și pătrunjel
Mască cu fitoestrogeni
Mască cu tomate și vitamina C
Mască verde echilibrantă cu
spirulină

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu fitoestrogeni

SENSIBIL, PREDISPUS
LA INFLAMAŢII

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu ihtiol și plante
medicinale
Mască cu castravete și pătrunjel
Mască cu tomate și vitamina C
Mască verde echilibrantă cu
spirulină

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască cu ihtiol și plante
medicinale
Mască cu castravete și pătrunjel
Mască cu tomate și vitamina C
Mască verde echilibrantă cu
spirulină

Mască înaintea evenimentelor
Mască 7 plante
Mască revitalizantă și
hidratantă

CU PETE DE
PIGMENTARE

Mască înaintea evenimentelor
Mască cu castravete și pătrunjel

Mască înaintea evenimentelor
Mască cu castravete și pătrunjel

Mască înaintea evenimentelor
Mască cu castravete și pătrunjel

DESHIDRATAT
SUPERFICIAL

ALIPIC

TIPUL DE TEN
SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

ALIPIC

DESHIDRATAT
SUPERFICIAL

Gel cu alge și urzică
Gel de măcieșe
Gel de gutui
Gel de vișine și porumbe

Gel cu alge și urzică
Gel de măcieșe
Gel de gutui
Gel de mere și lămâie
Gel de vișine și porumbe

DESHIDRATAT
PROFUND

Gel cu alge și urzică
Gel de roze
Gel dovleac și portocale
Gel vișine și porumbe
Gel celule stem
Gel de caise
Gel antiageing și hialuron
Gel concentrat cu caroten

Gel cu alge și urzică
Gel de roze
Gel vișine și porumbe
Gel celule stem
Gel de caise
Gel antiageing și hialuron
Gel concentrat cu caroten

Gel cu alge și urzică
Gel de roze
Gel dovleac și portocale
Gel vișine și porumbe
Gel celule stem
Gel de caise
Gel antiageing și hialuron
Gel concentrat cu caroten

ACNEIC

Gel cu alge și urzică
Gel de măcieșe
Gel calmant epitelizant
Gel mere și lămâie

Gel cu alge și urzică
Gel de măcieșe
Gel calmant epitelizant
Gel mere și lămâie

Gel cu alge și urzică
Gel de măcieșe
Gel calmant epitelizant

SENSIBIL, PREDISPUS
LA IRITATII

Gel de măcieșe
Gel calmant epitelizant

Gel de măcieșe Gel calmant
epitelizant

Gel de măcieșe
Gel calmant epitelizant

CU PETE DE
PIGMENTARE

Gel Cremă urechelniță
Gel de urechelniță
Gel cu mere și lămâie

Gel Cremă urechelniță
Gel de urechelniță
Gel cu mere și lămâie

Gel Cremă urechelniță
Gel de urechelniță

RECOMANDĂRI DE PRODUSE

RECOMANDĂRI DE PRODUSE

DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

SERUMURI
PROBLEMA DE TEN

CREME SPUMĂ
TIPUL DE TEN

PROBLEMA DE TEN

SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

DESHIDRATAT SUPERFICIAL

ROZI serum

ROZI serum

DESHIDRATAT PROFUND

Serum cu fitoestrogeni
Serum lipozomic antirid
Serum concentrat cu flavonoide
Serum cu celule stem
Serum fortifiant piele
Serum anti-ageing și hialuron
Elixir hidratant

Serum cu fitoestrogeni Serum
lipozomic antirid Serum
concentrat cu flavonoide Serum
cu celule stem Serum fortifiant
piele Serum anti-ageing și
hialuron Elixir hidratant

Serum cu fitoestrogeni Serum
lipozomic antirid Serum cu
celule stem Serum fortifiant
piele Serum cu aloe și ginkgo
Elixir hidratant

Serum ROZI
Serum GEPA
Serum pentru utilizare zilnică
Serum cu fitoestrogeni
Serum cu sulf

Serum ROZI
Serum GEPA
Serum pentru utilizare zilnică
Serum cu fitoestrogeni
Serum cu sulf

Serum ROZI
Serum GEPA
Serum cu fitoestrogeni

Serum ROZI
Serum GEPA
Serum pentru utilizare zilnică

Serum ROZI
Serum GEPA
Serum pentru utilizare zilnică

Serum ROZI
Serum GEPA
Serum cu aloe și ginkgo

Serum pentru depigmentare

Serum pentru depigmentare

Serum pentru depigmentare
Serum cu aloe și ginkgo

ACNEIC

SENSIBIL, PREDISPUS LA
IRITATII

CU PE DE PIGMENTARE

ALIPIC

TIPUL DE TEN
SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

ALIPIC

DESHIDRATAT SUPERFICIAL

Cremă spumă de măcieșe
Cremă spumă vișine și porumbe

DESHIDRATAT PROFUND

Cremă spumă de roze
Cremă spumă de caise
Cremă spumă vișine și porumbe
Gel-cremă cu napi
Cremă spumă concentrată cu
caroten

Cremă spumă vișine și porumbe
Cremă cu sulf

Cremă spumă de roze
Cremă spumă de caise
Gel-cremă cu napi
Cremă spumă concentrată cu
caroten¹

ACNEIC

Cremă spumă de măcieșe
Cremă spumă mere și lămâie

Cremă spumă de măcieșe
Cremă spumă mere și lămâie

Cremă spumă de măcieșe
Gel-cremă cu napi

SENSIBIL, PREDISPUS LA
INFLAMAŢII

Cremă spumă de măcieșe
Cremă gel pentru ten sensibil sau
alergic
Gel-cremă cu napi

Cremă spumă de măcieșe
Cremă-gel pentru ten sensibil sau
alergic
Gel-cremă cu napi

Gel-cremă cu napi
Cremă-gel pentru ten sensibil sau
alergic²

CU PETE DE PIGMENTARE

Cremă spumă urechelniță
Cremă spumă mere și lămâie

Cremă spumă urechelniță
Cremă spumă mere și lămâie

Cremă spumă urechelniță

CREME INTENS NUTRITIVE
PROBLEMA DE TEN

ULEIURI
PROBLEMA DE TEN

DESHIDRATAT PROFUND

SENSIBIL, PREDISPUS LA
INFLAMAŢII

TIPUL DE TEN
ALIPIC

TIPUL DE TEN
SEBOREIC SOLZOS

ALIPIC

Ulei αβγδ
Ulei de masaj cu fitoestrogeni

Ulei de sunătoare
Ulei αβγδ
Ulei de masaj cu fitoestrogeni

Ulei de calendula
Ulei coada șoricelului

Ulei de calendula
Ulei coada șoricelului

MÉLYRÉTEGI VÍZHIÁNYOS

Cremă intens nutritivă cu fitoestrogeni
Cremă intens nutritivă cu tei și galbenele
Cremă intens nutritivă cu celule stem
Cremă concentratăta intens nutritivă cu caroten
Cremă intens nutritivă cu napi

SENSIBIL, PREDISPUS LA
INFLAMAŢII

Cremă intens nutritivă cu napi

1
2

Câteodată crema singură poate să nu fie de ajuns. În acest caz adăugați peste cremă un ulei hrănitor.
Dacă e necesar, adăugați Ulei de gălbenele peste gelul-cremă.

RECOMANDĂRI DE PRODUSE
DUPĂ TIPUL DE TEN ȘI SIMPTOME

CREME HIDRATANTE
PROBLEMA DE TEN

TIPUL DE TEN
SEBOREIC SOLZOS

SEBOREIC ULEIOS

ALIPIC

DESHIDRATAT PROFUND

Cremă AHA antirid cu
moșmoane¹
Cremă hidratantă cu
fitoestrogeni
Cremă revitalizantă cu soc
Cremă concentrată cu
flavonoide
Cremă hidratantă cu aloe și
ginkgo
Cremă hidratantă cu celule
stem
Cremă hidratantă antiageing
și hialuron

Cremă AHA antirid cu
moșmoane¹
Cremă hidratantă cu
fitoestrogeni
Cremă concentrată cu
flavonoide
Cremă hidratantă antiageing
și hialuron

Cremă AHA antirid cu
moșmoane¹
Cremă hidratantă cu
fitoestrogeni
Cremă revitalizantă cu soc
Cremă concentrată cu
flavonoide
Cremă hidratantă cu aloe și
ginkgo
Cremă hidratantă cu celule
stem
Cremă hidratantă antiageing
și hialuron

ACNEIC

Cremă hidratantă cu apă
termală²
Cremă cu sulf

Cremă hidratantă cu apă
termală²
Cremă cu sulf

Cremă hidratantă cu apă
termală²

SENSIBIL, PREDISPUS LA
IRITATII

Cremă hidratantă cu apă
termală²

Cremă hidratantă cu apă
termală²

Cremă hidratantă cu apă
termală²

CU PETE DE PIGMENTARE

Cremă AHA antirid cu
moșmoane¹
Cremă pentru depigmentare

Cremă AHA antirid cu
moșmoane¹
Cremă pentru depigmentare

Cremă AHA antirid cu
moșmoane¹
Cremă pentru depigmentare

1
2

In sezonul de iarna
Sezonier, datorita valorii pH ului

Catalogul are rol informativ ! Pentru a putea să vă îngrijiți într-un mod profesionist clienții vă așteptăm la seminariile noastre, unde veți învăța
modalități variate de rezolvare a diferitelor probleme ale pielii.

ANEXA

ANEXA

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUSELE ILCSI

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUSELE ILCSI

Profesioniștii în domeniu trebuie sa cunoască și să știe folosi beneficiile flavonoidelor, a uleiurilor
esențiale, a vitaminelor, oligoelementelor, fitoestrogenilor, acizilor de fructe, mineralelor, pectinelor
etc. Pe paginile următoare veți găsi plantele ce intră în compoziția produselor Ilcsi și substanțele active
naturale ce contribuie la înfrumusețare din fiecare din ele.

ALOE

CEAPĂ ROȘIE

CONDURUL DOAMNEI

GUTUI

LINARIȚĂ

(Aloe arborescens Mill.):
mucopolizaharide (acemannan),
aminoacizi, mucilagii (aloina),
antrachinone, acizi grași (colesterol,
campesterol, -sitoserol), lactat de
magneziu, minerale, polipeptide, acid
salicilic, oligoelemente, vitamine

(Allium cepa L.):
sulfide (S-oxid propantial), ulei esențial
(rodan), acizi organici (acid chelidonic,
acid fosforic), săruri minerale,
flavonoide, vitamina C

(Tropaeolum majus L.):
glicozide, uleiuri esențiale, vitamine (C,
E), săruri minerale (K), flavonoide

(Cydonia oblonga L.)
pectine, vitamine, flavonoide (în coaja
sâmburelui)

(Linaria vulgaris Mill.):
flavonoglicozide (linarină), pectină,
tanin, rășină, fitoestrogen, acizi organici

CUIȘOARE

HAMEI

(Caryophyllus aromaticus L.,

(Humulus lupulus L.):
rășini (humulon, lupulon, rășini moi,
rășini tari), tanin, ulei esențial (mircen,
beta-cariofilen, humulen), flavonoide

LUMINIȚA DE NOAPTE

AVASON
(Pimpinella anisum L.):
ulei esențial (anetol, metil-cavicol,
aldehide anisice, ketone anisice, acid
anisic), uleiuri grase, proteine, zaharuri
CAIS
(Prunus armeniaca L.):
zaharuri, acizi din fructe, betacaroten,
săruri minerale (K, Ca, S), flavonoide
(quercitină), vitamine (A, C, niacină,
acid folic)
CĂTINĂ DE GARD
(Lycium barbarum L.):
glicoalcaloide, pigmenți naturali
CARTOF
(Solanum tuberosum L.):
amidon, proteine, săruri minerale
(K, Ca, Fe, P, Mn, Zn),
vitamine (A, B1, B3, C)
CASTRAVETE
(Cucumis sativus L.):
vitamine (C, H, E, F), caroten, enzimă
lizozimă, acid pantotenic, potasiu, iar
în exemplarele mai bătrâne substanțe
amare (cucurbitacin B)

CIMBRU
(Thymus vulgaris L.):
ulei esențiale (timol, carvacrol, p-cimol,
borneol, linalool, cineol, esteri, acizi),
tanin, substanțe amare, rășină, saponină
COADA CALULUI
(Equisetum arvense L.):
derivați de siliciu (Si), flavonoide
(glicozide - quiercitină, kempferol), sare
de potasiu
CRĂIȚE
(Tagetes patula L., Tagetes erecta L):
xantofile (luteină), uleiuri esențiale
(tageton, ocimen, limonen,
linalool,linalil-acetat), poliacetilene
COADA ȘORICELULUI
(Achillea collina Becker):
ulei esențial (proazulene, 1,8-cineol,
camfor, borneol, bisalobol),
sesquiterpene, lactone, flavonoide
(glicozid de luteină și apigenină)
COACĂZ NEGRU
(Ribes nigrum L.):
în frunze găsim flavonoide, tanin, acizi
organici, vitamina C, antocianine, ulei
esențial, zaharuri, săruri minerale (K,
Mg, Fe), vitamine (C, P, B1, B2), caroten

CASTAN SĂLBATIC
(Aesculus hippocastanum L.):
în sâmburi găsim saponină, tanini,
glicozid flavonoide, amidon

CURPEN DE PĂDURE
(Clematis vitalba L.):
protoanemonină, saponine triterpenice

Eugenia caryophyllata L.):
în mugurii de floare găsim uleiuri
esențiale (eugenol, acetat de eugenil,
alfa și beta cariofilen), tanini, substanțe
rășinoase, mucilagii, lipide.
DOVLEAC
(Cucurbita maxima L.):
proteine, lipide, carbohidrați, fibre,
caroten, vitamine (B1, B2, C, niacină,
acid pantotenic, biotină, acid folic),
piridoxină, substanțe minerale (Ca, P,
Fe, Cu, Zn, Mn)

HREAN
(Armoracia lapathifolia Usteri):
glicozide, vitamina C, aminoacizi,
enzime
IEDERĂ
(Hedera helix L.):
triterpene, saponine, sesquiterpene,
rutină, kempferol-3 rutinozide, alcaloide
(emetină)

EUCALIPT
(Eucalyptus globulus L.):
ulei esențial (1,8-cineol), tanini, derivate
de floroglucină
FENICUL
(Foeniculum vulgare Mill.):
ulei esențial (anetol, trans-anetol,
fenchone, metilkavikol), proteine,
uleiuri grase.
GĂLBENELE
(Calendula officinalis L.):
flavonoide, carotenoide, saponine,
triterpeni, uleiuri esențiale, mucilagii,
vitamina E
GINKGO
(Ginkgo biloba L.):
in frunzele sale se găsesc ginkgolide -A,
-B, -C, bilobalid, glicozide de flavonoide
(rutină, isoquercitină, kempferol,
bioflavone, procianidine, iar în semințe
acizi ginkgolici, bilobol, ginol.

IARBĂ GRASĂ
(Portulaca oleracea L.):
proteine, uleiuri grase, carbohidrați,
vitamine, minerale (Ca, Fe, P), fibre, acid
oxalic, cumarin, mucilagii
IN

(Oenothera erythrosepala Borb.):
în semințe găsim uleiuri grase (acid
vernolic, acid gama-linoleic, acid alfalinoleic, acid beta-linoleic, acid oleic, acid
palmitic, acid stearic)

MOȘMOANE
(Mespilus germanica L.):
pectine, proteine, tanin, săruri minerale
(Ca, K, Mg, Fe), vitamine (C, B, E), caroten

MAHON
(Mahonia aquifolium Pursh.):
alcaloizi bis-benzil-izochinolinici,
berberină, tanin
MĂCIEȘE
(Rosa canina L.):
vitamine (C, B1, B2, P), carbohidrați, ulei
esențial, pectie, acizi organici
MĂGHIRAN
(Majorana hortensis Mönch.):
ulei esențial (terpen 4-ol, gama terpinen,
alfa terpinol), tanini, substanțe amare

(Linum usitatissimum L.):
uleiuri grase (acid linolic, acid linoleic,
fitostreroli), proteine, fosfatid, vitamina
F, cianogen-glicozide

MĂR

LAVANDĂ

MENTĂ

(Lavandula angustifolia Mill.):
ulei esențial (linalil-acetat, lilalool,
borneol, camfor, geraniol, citronelol),
tanini, cumarină, flavonoide, steroli

MORCOV
(Daucus carota ssp. carota):
fibre, lipide, proteine, zaharoză, glucoză,
fructoză, carbohidrați, caroten, vitamine
(E, B1, B2, niacină, acid pantotenic, H,
C), minerale (Na, K, Ca, Mg, Fe, P, Zn),
iar în răsadurile tinere găsim luteină,
violaxantină, licopen

(Malus x domestica Borkh.):
fibre, carbohidrați, acid malic, vitamina
C, vitamina B, potasiu, calciu, fosfor

(Mentha x piperita L.):
ulei esențial (mentol, mentonă,
piperitonă, mentofuran, pinen, sabinene)

LĂMIE

MENTĂ COMUNĂ

(Citrus limon L.):
uleiu esențial (citral), flavonoide
(neohesperidină), triterpene, mucilagii
(limonen), zaharuri, acid citric, vitamina C

(Mentha spicata var. crispata Bentls.):
ulei esențial (linalool, alfa-pinen, betapinen, cariofilen, cineol, mentofuran),
tanini, flavonoide, substanțe amare

NALBĂ
(Alcea rosea var. nigra L., Malva sylvestris subsp. mauritiana L.):
mucilagii, antocianină, malvidină, tanin
NALBĂ ALBĂ
(Althea officinalis L.):
mucilagii, amidon, glicozide flavonoide,
tanini, uleiuri grase, ulei esențial
NAPI
(Helianthus tuberosus L.):
proteine, grăsime vegetală, carbohidrați
(inulină în polifructoză), zaharoză, fibre,
minerale (K, Mg, Ca, Fe, P), caroten,
vitamine (B1, B2, niacină, C)
NUC
(Juglans regia L.):
în frunzele sale se găsește naftachinonă
(juglon), flavonoide, tanini, ulei esențial,
vitamina C, iar în sâmburi uleiuri grase,
flavonoide, proteine, vitamine (B1, B2,
C, E), minerale (Na, K, Ca, P, Mn, Mg,
Fe, Cu, Zn)
PANSELUȚĂ
(Viola tricolor L.):
saponine ale acizilor triterpenici, ester
de glicozid metic al acidului salicilic,
flavonoide (rutină, violantină, scoparină,
vitexină, saponaretină, orientină)
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PĂTLAGINĂ

PIN DE PĂDURE

ROSTOPASCĂ

(Plantago major L., Plantago

(Pinus sylvestris L.):
ulei esențial (alfa-pinen, beta-pinen,
bornil acetat), rășină, lignani, diterpene
non volatile

(Chelidonium majus L.):
alcaloide (chelidonină, sanguinarină,
alfa și beta homochelidină, berberină,
cheleritină), pigmenți, substanțe
rășinoase, enzime

lanceolata L., Plantago altissima L.):
substanțe iridoide (aucubină),
polifenoli, mucilagii, vitamina C,
tanini, acid citric, enzime
PAPRIKA / ARDEI IUTE
(Capsicum annuum convar. longum):
carotenoide (capsantină, beta-caroten,
capsarubină), capsaicină - protoalcaloid,
zaharuri, flavonoide, vitamine (C, B2,
B3, E)
PĂTRUNJEL
(Petroselinum crispum Mill.):
flavonoide, ulei esențial (apiol,
miristicină), mucilagii, vitamine
PEPENE GALBEN
(Cucumis melo ssp. melo):
proteine, acizi organici, carbohidrați,
fibre, izoleucină, leucină, valină, caroten,
vitamine (C, B1, B2, acid folic, acid
pantotenic, niacină), minerale (Na, K,
Mg, Ca, Fe, Co, Cu, Zn, P, Cr, Mn, Ni)
PELIN
(Artemisia absinthum L.):
sesquiterpene, lactonă, substanțe amare
(absintină, artabsină), ulei esențial
(tuiol, tuion, pinen, feladren, cadinene),
tanini, vitamine (C, B), acid succinic

PORUMB
(Zea mays L.):
în boabe găsim amidon, proteine,
vitamine (A1, B1, B2, B3), săruri
minerale, iar în uleiul din germeni acizi
grași, vitamina E, caroten, sitosterină
PORUMBE
(Prunus spinosa L.):
flavonoide, procianidine, tanini, acizi
organici, zaharuri, vitamine (B1, B2, C)

(Rosmarinus officinalis L.):
ulei esențial (>100 componente), tanini,
derivați de acid alfa lipolic, flavonoide
(apigenină, luteolină), triterpeni,
substanțe amare
SALCÂM
(Robinia pseudo-acacia L.):
lectine (agenți activi toxici), ulei esențial
(linalool), glicozide, heliotropină,
substanțe aromate, robină, acacină)

PODBAL
(Tussilago farfara L.):
mucilagii, flavonoide, derivați
triterpenici, alcaloizi de pirolizidină
(tusilagin)
PORTOCALĂ
(Citrus sinensis L.):
în coajă găsim ulei esențial (limonen,
alfa-terpinen, citral), flavanone
(neohesperidozide), substanțe amare,
iar în pulpă găsim zaharuri, acid citric,
vitamina C
RICIN

(Artemisia vulgaris L.):
ulei esențial, substanțe amare, rășină

(Ricinus communis L.):
uleiuri grase (acid ricinoleic, acid oleic,
acid stearic, esteri ai acidului linolic,
esteri ai acizilor nesaturați), alcaloid
ricinină, proteine toxică

PIERSICĂ

ROINIȚĂ

(Prunus persica L.):
carbohidrați, proteine, pectină, caroten,
acizi din fructe, vitamine, macro și
micro nutrienți

(Melissa officinalis L.)Ș
ulei esențial (citral, citronellol,
geraniol, linalool), acid carbonic (acid
rozmarinic), triterpene, flavonoide

PELIN NEGRU

ROZMARIN

SALCIE
(Salix alba L.):
fenolglicozide (salicil), aldehide
aromatice, acizi organici, alcol salicilic,
tanini, glicozide flavonoide.
SALVIE
(Salvia officinalis L.):
ulei esențial (alfa-tuionă, beta-tuionă,
borneol, cineol, camfor, pinen), tanin,
substanțe amare, glicozide, flavonoide,
rășini
SĂPUNARIȚĂ
(Saponaria officinalis L.):
în tulpină și frunze găsim saporubină,
saponină, acizi grași, iar în rădăcină
găsim saponine, carbohidrați, zaharuri
și grăsimi.
SCHINDUF
(Trigonella foenum-graecum L.):
în semințe găsim uleiuri grase (acid
linoleic), mucilagii, trigonelină,
saponine, colină, substanțe amare,
vitamina C

SCORȚIȘOARĂ
(Cinnamomum zeylanicum Presl):
ulei esențial (aldehide de scorțișoară,
eugenol, benzaldehide, camfor), tanin,
zaharuri, amidon, mucilagii

TRUGURII URSULUI
(Arctostaphylos uva-ursi L.):
fenol glicozide (arbutină, metilarbutină),
hidrochinonp, tanin, ursolic, uvaol
alcool, ulei esențial, minerale

TRIFOI ROȘU
(Trifolium pratense L.):
în flori găsim fitoestrogeni (derivați de
cumarină), izoflavonoide, provitamina
A, tanini, aminoacizi

SOC NEGRU
(Sambucus nigra L.):
în flori sunt flavonoide (rutină,
quercetină), saponine, acid clorofilic,
ulei esențial, mucilagii, acizi organici
naturali, antocianine, vitamine
(A, C), tanin, zaharuri, ulei esențial, iar
în frunze găsim tanin, sambunigrină
și glicozide.

SUNĂTOARE
(Hypericum perforatum L.):
derivați antracenici (hipericină,
pseudohipericină), flavonoide, tanin,
ulei esențial, acid carbonic, xantan,
derivați de floroglucină

URECHELNIȚĂ
(Sempervivum tectorum L.):
carbohidrați, acid citric, acid isocitric,
acid malic, acid malonic, acid aspartic,
tanin, vitamina C, mucilagii

SOIA
(Glycine soya L.):
proteine dură, carbohidrați, lipide (acizi
grași, lecitină), substanțe minerale
(Ca, P, Fe, Zn, I, Mn, Cu, Co, Pb),
vitamine (tiamină, riboflavină, niacină,
piridoxină, biotină, acid pantotenic,
acid folic, E, K), colină, caroten
SORB
(Sorbus acuparia L.):
pectine, sorbit, acid para sorbic,
vitamina C, caroten
SPANAC
(Spinacia oleracea L.):
clorofilă, caroten, vitamine (B12, C, acid
folic), minerale (Fe, Mg, K, Ca), acizi
organici, oxalat
STRUGURE
(Vitis vinifera L.):
zaharuri, acizi organici, pigmenți
(flavone, antocianine), tanini, proteine,
aminoacizi, nitrați, substanțe aromatice,
pectine, substanțe minerale (K, Mg, Na,
P, Fe, B, Cu, Mg, Zn), vitamine (B1, B2,
B6, B12, H, acid pantotenic, acid folic),
colină, resveratrol (în coajă), uleiuri
grase în sâmbure (acizi oleici, OPC,
steroizi)

SUSAN
(Sesamum indicum L.):
uleiuri grase (acizi grași nesaturați),
vitamine (B, D, E), magneziu
TEI
(Tilia cordata Mill.,
Tilia platyphyllos Scop.):
flavonoide (quercetină, tilirozidă), ulei
esențial, mucilagii, tanin, cianogenglicozide
TOMATE
(Lycopersicum esculentum L.):
carbohidrați, substanțe amare,
carotenoide (licopen), vitamine
(A, C, E), săruri minerale, potasiu
TRAISTA CIOBANULUI
(Capsella bursa-pastoris L.):
flavonoide, amine biogene, colină,
acetilcolină, sare de potasiu, tanin,
substațe rășinoase, uleiuri grase
(în semințe)
TRANDAFIR
(Rosa Linnaeus):
ulei esențial (geraniol, citronelol, nerol,
linalool, eugenol, farnezol, citronelal,
stearopten), tanini, derivați de flavonol,
pigment antocianici, substanțe
rășinoase

URZICĂ
(Urtica dioica L.):
clorofilă, carotenoide, vitamine
(B, C, K), triterpeni, steroli,
glucochinină, flavonoide, amine
(histamină, serotonină, colină),
minerale, cumarină, tanin, lignan
VANILIE
(Vanilla planifolia, Vanilla fragrans):
substanțe aromatice (vanilină), acid
vanilic, substanțe rășinoase, tanini,
lipide, enzime
VIȘINE
(Prunus cerasus L.):
acizi organici, carbohidrați, flavonoide
(quercetină), vitamine (E, B, C)
YUKA
(Yukka filamentosa L.):
Saponine steroidice, fitoestrogeni
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Plantele medicinale se disting prin ingredientele lor valoroase de restul florei, efectele lor deosebite
fiind datorate compoziției lor bogată în minerale și vitamine.

CARBOHIDRAȚI

FITOHORMONI

MIERE

ULEIURI DIN GERMENI

Compuși organici constând din carbon, hidrogen și oxigen. Sunt

Sunt hormoni vegetali. Compuși organici specifici, fiziologic
activi, produși în anumite țesuturi unde influențează procesele
fioziologice. Au efecte benefice chiar și în concentrații scăzute.

Conține zahăr invertit, dextroză, zahăr din trestie, acizi de fructe,
proteine, enzime, vitamine (C și B6) și săruri minerale.

Compușii zaharoși sunt foarte răspândiți în lumea vegetală.
Pectinele se obțin din coaja și sâmburii fructelor și se găsesc în
pereții celulelor și în celulele tuturor plantelor continentale.
Mucilagiile lor sunt un foarte bun liant și agent de îngroșare, și
un bun emulgator.

Învelișul din jurul semințelor vegetale conține substanțe biologic
active valoroase. Cercetarea științifică a investigat compoziția
și efectele uleiului dIN germeni de porumb. Substanțele din
semințele de germinare activează viața celulară. Efectul lor
vasodilatator stimulează fluxul sanguin al țesutului conjunctiv.
Ele regenerează pielea fără a afecta echilibrul hormonal al
organismului. Germenul în sine conține o cantitate mare de
vitamine B, E, C și caroten. În plus, există numeroase minerale
enzimatice în germeni (de exemplu, siliciu care are efect
epitelizant).

SAPONINE

ULEIURI GRASE

Glicozide găsite în rădăcina mai multor plante. Au proprietăți de
curățare și spumare.

Structura lor are întotdeauna același conținut de alcool,
glicerolul putând forma esteri cu acizi grași diferiți. Acestea
afectează favorabil metabolismul grăsimilor și rolul
colesterolului în funcțiile fiziologice. Semințele de in conțin
30-40% uleiuri grase obținute prin presare la rece. Ele au un
efect benefic asupra funcțiilor fiziologice și potențează efectului
vitaminei F.

nutrienți importanți atât compușii cristalini solubili în apă,
cum sunt zaharurile (glucoză, fructoză) cât și polizaharidele
insolubile în apă dar degradabile în zahăr (amidon, celuloză,
pectină). Pentru a avea un efect semnificativ carbohidrații sunt
ajutați de mucilagiile din plante, astfel au o acțiune puternic

FLAVONOL

antiinflamatoare și epitelizantă.

Ingredient activ și colorant natural, derivat al 3-hidroxi flavonei.
Ex: quercetină, rutină.

SĂRURI MINERALE, OLIGOELEMENTE

COAJĂ DE SALCIE (CORTEX SALICIS)

K, CA, Mg, Fe, Zn, etc. - toate sunt necesare moleculelor organice

Coaja unor specii de salcie conține salicil, care este glucozidul
alcoolului orto-oxibenzilic. Are rol dezinfectant.

vitale (proteine, enzime).

AHA (ALFA HIDROXI ACIZI)
Acizi organici având o grupare hidroxil atașată la un atom de
carbon atașat direct la gruparea carboxil în molecula sa. Cel mai
simplu reprezentant este acidul glicolic.

ALGINAT
Se obține din sărurile acidul alginic Na, NH4, etc. și alge marine.

GLICOZIDE
Compuși organici solizi solubili în apă. Unele plante care conțin
glicozide (urzică, mesteacăn) conțin glicozidece stimulează
creșterea părului. Glicozidelel cu conținut de sulf (muștar, hrean)
eliberează histamină în piele și determină coagularea sângelui
la nivel local.

Are o acoperire bună, efect astringent și de uscare și efect
antiinflamator.

TANIN
Substanță chimică neuniformă, predominant esteri ai acidului
galic. Au un efect puternic astringent, anti-perspirant, antihemoragic, dezinfectant, deodorant.

TANNIN
Tanin. Efect astringent.

ACID LACTIC

CAPSAICINĂ

Lichid foarte higroscopic cu consistența unui sirop transparent.
Este un ingredient deosebit de important în peelinguri.

Compusul iute din ardei. Are efect de stimulare a circulației
sanguine.

TOCOFEROL

OXID DE ZINC
Pulbere amorfă albă, non-cristalină, cu caracter amfoter.

PECTINĂ

CAROTEN
Un pigment cristalin de culoare roșiatică, care conține vitamina
A. Provitamina A se descompune în organism în vitamina A
prin oxidare parțială.

ACID LINOLEIC, ACID LINOLENIC, ACID
ARACHIDONIC
Acizi grași polinesaturați. Împreună acizii esențiali formează
vitamina F.

Antioxidanții naturali care se găsesc în principal în uleiul din
germeni. Au o structură de para-difenol iar în momentul oxidării
inelul heterociclic este deschis și se formează tocochinonă. Este
eficient în concentrații de la 1-3 până la 10%.

ACIZI CARBONICI
Acizi organici răspândiți în întreaga floră, sub formă de săruri
și esteri. Exemple de acizi: malic, citric, cafeic, acid cinamic.
Fructele bogate în acid citric joacă un rol în livrarea de potasiu,
magneziu și alte minerale.

PIGMENȚI VEGETALI
Pigmenți naturali sunt clorofila, carotenoidele, antocianidele și
flavonoidele. Ele contribuie la transferul de nutrienți în plante,
și sporesc eficiența vitaminelor. Sunt puternic antioxidanți și
au efect împotriva radicalilor liberi care dăunează corpului și
pielii. Ajută pielea să se protejeze împotriva radiațiilor solare
și contribuie la dezvoltarea un bronz de o culoare plăcută. Se
găsesc proporții și combinații variate în fiecare plantă și sunt
ingrediente deosebit de valoroase pentru lumea cosmetică.

Cea mai mare parte a produselor noastre cosmetice sunt
certificate BDIH. Lista acestora este in continuă extindere,
găsiți lista pe pagina web.

Din anul 2014 produsele noastre fac parte din
Hungarikum, recunoaștere internă și internațională a
calității ridicate.

Am primit de șapte ori titlul de Magyar Brands și de
treisprezece ori Superbrands.

Ne simțim responsabili pentru protejarea mediului, de
aceea sprijinim de mulți ani WWF Ungaria și Asociația
Ornitologică din Ungaria.

O parte importantă a materiei prime o colectăm de pe
plantația proprie de 20 hectare, certificată bio de către
Hungária Öko-Garancia.
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