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A fitoC márka története 1996-ban kezdődött. Petre László* úr, 

a Rosa Graf európai hírű, magyar származású de Németországban 

élő kozmetikai vegyésze vetette fel az ötletet, hogy szívesen alkotna 

cégünknek egy olyan kozmetikai termékcsaládot, amely elérhető áron, 

jó minőségben és gazdaságos kiszerelésben kerülne a kozmetikus 

partnerekhez.
László Petre, kozmetikai vegyész, 

alapító, 1923-2015)

Az ötletet hamarosan a megvalósítás követte és egy  magyarországi  gyártónál megkezdődött a 

gyógynövény- és gyümölcs kivonatokon alapuló márka élete.

Kezdetben Fito név alatt mintegy 14 féle termék 

került megalkotásra: arclemosók, tonikok, maszkok, 

hidratáló zselék, valamint nappali és éjszakai 

masszírozó krémek. A könnyed, vidám arculat egy 

fiatal grafikus munkáját dicsérte.

A termékek legfontosabb vevői a kezdő 

kozmetikusok voltak, akik még nem engedhetik meg 

maguknak a drága, import anyagokkal való munkát, 

de mégis igényes termékekkel szeretnének 

dolgozni. A kedvező árnak köszönhetően 

partnereink hamar megszerették az új 

termékcsaládot, amely rövid idő alatt ismertségre és 

népszerűségre tett szert.

A Fito második korszaka 1998 őszén indult, amely korszerű csomagolást, még frissebb, még vidámabb 

arculatot hozott a márkának. 1999 tavaszára megszületett az az új FitoFruit márka, amelynek jellegzetes-

ségévé vált a narancssárga, UV zöld és kék színvilág, a termék-skálája pedig a Bio Kur legnépszerűbb 

készítményeinek átvételével jelentősen bővült. A termékek csomagolása is megváltozott és így azon kevés 

gyártók közé léptünk, akik egy könnyen kezelhető, higiénikus 250 ml-es tubusba töltötték legtöbb 

terméküket. Az új sorozat még nagyobb százalékban tartalmaz gyógynövény- és gyümölcs kivonatot, 

de csak minimális mennyiségben parfümöt és tartósítószert.

2008 tavaszától ismét megújuláson mentek át a termékek, az arculat még intenzívebb, 

dinamikusabb, színesebb és barátságosabb lett. 2010-ben pedig megalkottuk az új 

kezelési rendszert és image képeket, amelyekkel teljessé vált a FitoFruit termékek 

professzionális kínálata. 

2018-ban a márka ismét egy jelentős megújuláson esett át, minden termékbe a kollagén-

képzés alapját jelentő stabil C vitamint (MAP) raktunk és fitoC néven új, modern elegáns 

csomagolásban kerül partnereinkhez.  

Petre László úr több, mint öt évtizedes kozmetikai tapasztalata és öröksége, 

a natúr receptúrákban a  magas színvonalú bio-organikus hatóanyagok, valamint 

a kimagaslóan precíz hazai gyártási körülmények a biztosítékok arra, hogy kozmetikus 

partnereink egy kiemelkedő minőségű termékcsaláddal dolgozhassanak.

Annak érdekében, hogy a fitoC továbbra is az egyik legkedveltebb, elérhető árú hazai 

termékcsalád maradjon, a márka vegyészei, kozmetikusa és kreatív csapata szüntelenül 

azon dolgozik, hogy  megújuló versenyképes külsővel, a már megszokott magas színvonalú 

minőséggel, folyamatosan frissülő és bővülő választékkal szolgálhassák ki a kozmetikus partnereinket.

A termékek megismertetése érdekében  rendszeresen szervezünk fitoC bemutatókat és oktatásokat 

(iskolákban is), ahol az érdeklődők a termék- és kezelés ismertetések mellett egyes gyártási folyamatot  is 

tanulmányozhatnak.

*Petre László úr az ST Beauty Kft. tulajdonosaival (Bánhegyi Andor és Zsolt) rokoni kapcsolatban állt.



Filozófiánk

Hatékonyság 

Hisszük, hogy a természet adta lehetőségek a szépségápolás során kimeríthetetlenek. 

Fejlesztőcsapatunk, ragaszkodva a természetes alapanyagokhoz, a tudomány legkorszerűbb 

módszerei felhasználásával alkotja meg a kimagaslóan hatékony kozmetikumainkat.

Biztonság 

Számos összetevő, ami a bőrünkre kerül, előbb vagy utóbb bejuthat a szervezetbe. Ezért egyáltalán 

nem mindegy, hogy milyen hatóanyagokat, alapanyagokat vagy tartósítást használunk a 

termékeinkben. Fejlesztőmunkánk során igyekszünk a lehető legmagasabb mennyiségben 

felhasználni az ellenőrzött biogazdaságokból származó összetevőket és kerülni a közismerten 

nem bőr- és egészségbarát anyagokat, mint pl. a parabenek, az SLS, a BHT vagy az ásványi olajok. 

A gyártási körülményeink pedig a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelelnek. 

Zöld szemlélet

Munkánk során tiszteljük a természetet és kincseit, ezért igyekszünk minden felhasznált anyagot 

újrahasznosított forrásból beszerezni, ezáltal is csökkenteni ökológiai lábnyomunkat és széndioxid 

kibocsátásunkat. Felhasználóinkat is ösztönözzük pl. a szelektív hulladékgyűjtésre, az alternatív 

energiaforrások felhasználására és az újrahasznosításra.

Helyi együttműködés

Globális és ökológiai gondolkodásunk része a helyi érdekek szem előtt tartása. Minden 

tevékenységünket áthatja a szűkebb környezetünkkel való együttműködés, a helyi munkaerőpiac 

felhasználása, a helyi beszerzési források felkutatása, a helyi energiaforrások mind tökéletesebb 

kihasználása. 

Közösségi felelősségvállalás

Kötelességünknek tartjuk azt, hogy amit kapunk vásárlóinktól, abból vissza is adjunk a közösségnek, 

amelyben mindannyian élünk és dolgozunk. Ezért számos önkéntes környezetvédelmi 

tevékenységben, életmód-tanácsadásban, a környezettudatos életszemlélet kialakításának az 

oktatásában veszünk részt, ezzel is növelve hozzájárulásunkat közösségeink fejlődéséhez.



A TERMÉSZETES ARCTISZTÍTÁS TITKAI



BIO MANDULA KETTŐS HATÁSÚ 

PEELING KRÉMZSELÉ, 250ml
GOMBA ENZIMEKKEL ÉS MANDULAMAG CSONTHÉJ ŐRLEMÉNNYEL

Lágy, sűrű krémzselé (98,8% natúr), minden bőrtípusra (kiv. száraz, érzékeny), 

szemcsés radírozó és enzimatikus hámlaszó, valamint puhító hatóanyagokkal. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Kettős hatású krémzselé, amely egyrészt csiszolja és hámlasztja, így gyengéden 

eltávolítja a felső, elhalt hámsejteket (mandulamag csonthéj őrlemény és gomba 

enzimek), másrészt pedig gazdag összetevői (bio édesmandula tej, napraforgó olaj 

és shea vaj) révén hidratálja a bőrt. 

- Gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket.

- Tisztító, felpuhító és bőrápoló hatású.

- Előkészíti a bőrt a további hatóanyagok tökéletes felszívódására.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Mandulamag csonthéj őrlemény, gomba enzim kivonat (cathepsin D-like aspartyl 

protease), bio édesmandula tej, napraforgó olaj, NMF, shea vaj, stabil C vitamin 

(MAP). Parabéneket,glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

Nagyobb mennyiséget vigyél fel a bőrre, körkörös mozdulatokkal dörzsöld be, majd 

alaposan tisztítsd le a bőrfelszínt. 

HASZNÁLATA - OTTHON: Hasonlóan, mint a Kabin kezelés során. 

JELLEMZŐK: Könnyű krém-gél, o/v emulzió, pH7
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Almond) Seed Shell Powder, Cetearyl Alcohol, 

Sodium Cetearyl Sulfate, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, 

Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Aqua (Water) (and) Urea (and) Diglycerin (and) 

Sodium PCA (and) Hydrolyzed Wheat Protein (and) Sorbitol (and) Lysine (and) PCA (and) Allantoin (and) 

Lactic Acid, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Aqua (Water) (and) Prunus Dulcis (Sweet Almond) Paste 

(bio-organic) (and) Sucrose, Benzyl Alcohol (and) Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Aqua (Water) (and) 

Glycerin (and) Mucor Miehei Extract (and) Sodium Citrate (and) Citric Acid (and) Sodium Benzoate (and) 

Potassium Sorbate (and) Phytic Acid, Lactic Acid (and) Aqua (Water), Magnesium Ascorbyl Phophate 

(MAP), Perfume, Aqua (Water) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate, Citronellol, Linalool.

FC10101 / 250ml

BIO MÁLNA ARCLEMOSÓ TEJ, 500ml
XIMENIA BARKA ÉS RÓMAI KAMILLA KIVONATTAL

Lágy, közepesen sűrű tejemulzió (99,3%-ban natúr összetétel), bio málna, 

ximenia barka és bio római kamilla kivonattal, igényes és érzékeny bőre.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A növényi kivonatok, mint a bio málna, a bio aloe juice, a ximenia barka kivonat és a 

bio kamilla bőrnyugtató és regeneráló hatásúak. A stabil C vitamin elősegíti a 

kollagén termelést és antioxidáns, a ferulic sav erősíti a C vitamin hatását. Az 

Arclemosó Tej száraz, érzékeny és normál, ill. igényes bőrön történő 

alkalmazásával a bőr megtisztul, hidratált lesz. Tökéletesen előkészíti a további 

hatóanyagok befogadására.

- Kíméletesen, de hatékonyan tisztítja a bőrfelszínt.

- Megőrzi a bőr természetes védőrétegét.

- Csökkenti a bőr érzékenységét, javítja a bőr állapotát.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio málna kivonat, bio aloe juice, ximenia barka kivonat, bio málna olaj, bio 

rozmaring levél kivonat, panthenol, stabil C vitamin, ferulic sav, allantoin, bio római 

kamilla víz. Parabeneket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelések során, a letisztítás lépésben alkalmazd. Kivétel fito'PURE. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

Vattakorongra vidd fel, majd körkörös mozdulatokkal tisztítsd meg az arcbőrt. 

JELLEMZŐK:

Könnyű arctej, o/v emulzió, pH6,5
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Isopropil Myristate, Water (and) Glycerin (and) Rubus Idaeus (Raspberry) 

Extract (bio-organic), Stearic Acid, Cetyl Stearyl Alcohol, Glyceryl Monostearate, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice (bio-organic) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Glycerin (plant origin), 

Propanediol (sugar origin), Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, Ximenia Americana Bark Extract (and) 

Glycerin (and) Water (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Tocopherol (and) 

Beta-Sitosterol (and) Squalene, Panthenol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Dimethicone, Rubus Idaeus 

(Raspberry) Seed Oil (bio-organic) (and) Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (bio-organic), Ferulic Acid, 

Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) (bio-organic) Flower Water, Allantoin, Sodium Hydroxid, Lactic Acid 

(and) Etil-Acetate (and) 4-(4-Hidroxifenil) Butan-2 (and) Izobutil-Acetate (and) Acetic Acid (and) Acetaldehid 

(and) Vanillin.

FC10105 / 500ml



BIO ZSÁLYA ALKOHOLOS TONIK, 500ml
SZALICILSAVVAL ÉS KÁMFORRAL

Frissítő, összehúzó, fertőtlenítő hatású alkoholos arctonik (99,5% natúr összetétel), 

zsálya kivonattal, kámforral, mentollal, zsíros és vegyes bőrre. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az orvosi zsálya kivonata antimikrobiális (hatékonyan gátolja a baktériumok 

fejlődését), sebgyógyító hatású. A hamamelisz-varázsmogyoró pórusösszehúzó 

hatású, a mentol és a kámfor hűsít, a szalicilsav pedig gyengén hámlasztja a bőrt. 

A Tonik alkalmazása során a zsíros és vegyes bőr kitágult pórusai összehúzódnak

a bőr felfrissül és visszaáll egyensúlyi állapota.

- A zsíros, vegyes bőr felfrissül.

- A faggyútermelés csökken, a bőrállapot javul.

- A szalicilsav enyhe hámlasztó hatására a bőrfelszín megújul. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Orvosi zsálya kivonatok (bio-organic) (alkoholos és glicerines), hamamelis 

(varázsmogyoró) víz (bio-organic), szalicil sav (béta hidroxi sav), mentol, kámfor, 

satbil C-vitamin (MAP). Parfümöt és parabeneket nem tartalmaz. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PURE kezelések során a tonizálás lépésben alkalmazd. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az arcbőr letisztítása után, frissítő, összehúzó tonikként alkalmazd. 

JELLEMZŐK:

Alkoholos oldat, pH5,5
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Water (and) Ethanol, Salvia Officinalis (Sage) (and) Water 

(and) Ethanol , Salvia Officinalis (Sage) (bio-organic) (and) Glycerin (natural origin) (and) 

Water, Hamamelis Virginiana Flower Water (bio-organic), Phenoxyethanol (and) Caprylyl 

Glycol, Salicilic Acid, Menthol, Chamfor, Natrium Hydroxid. 

FC10104 / 500ml

BIO CITROMFŰ TONIK, 500ml
BIO HAMAMELISZ ÉS BIO UBORKA KIVONATTAL

Alkoholmentes, bio növényi kivonatokkal (citromfű, hamamelisz és uborka) dúsított 

vizes oldat (99,4 % natur), a száraz, érzékeny, normál és igényes bőr tonizálására -

a tisztítás utáni második lépésként.  

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A bio növényi kivonatok, mint a citromfű, a hamamelisz és az uborka bőrnyugtató és 

regeneráló hatásúak. Az NMF (természetes hidratáló faktor), nedvességgel látja el a 

bőrt. Az MAP (magnesium ascorbyl phosphate) a stabil C vitaminok egyik 

leghatékonyabb formája, erős szabadgyökfogó és antioxidáns hatása van, igazi 

megújulás a bőrnek. A Tonik alkalmazásával a bőr megtisztul, hidratált lesz. 

Tökéletesen előkészíti a további hatóanyagok befogadására.

- A száraz, érzékeny és igényes bőr felfrissül.

- Élénkül a vérkeringés, javul a bőr oxigénellátása

- Javul a bőr hidratáltsága és csökken az érzékenysége.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio citromfű, bio hamamelisz és bio uborka kivonat, valamint NMF (természetes 

hidratáló faktor) és stabil C-vitamin (MAP). Parfümöt és parabéneket és glutént nem 

tartalmaz, vegán. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelések (kiv. fito'PURE) során a tonizálás lépésben alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az arcbőr letisztítása után, tonikként alkalmazd. 

JELLEMZŐK:

Alkoholos oldat, pH6,5
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water) Melissa Officinalis (Lemongrass) Flower/Leaf Water (bio-organic), Hamamelis 

Virginiana (Hamamelis) Water (bio-organic), Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract (bio-organic), 

Glycerin (plant origin), Aqua (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid 

(and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) Allantoin, Phenoxyethanol (and) Caprylyl 

Glycol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, PEG-35 Castor Oil, Ferulic Acid, Cymbopogon Flexuosus (Malabar 

Lemongrass) Oil (bio-organic), Lactic Acid.

FC10106 / 500ml 



BIO MANDARIN ARCLEMOSÓ TEJ, 500ml
UBORKA KIVONATTAL ÉS HAMAMELISZ VÍZZEL

Lágy, közepesen sűrű, arclemosó tej (98,7% natur összetétel), mandarin olajjal és 

hamamelisz vízzel, zsíros és vegyes bőrön történő alkalmazásra. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A bio mandarin olaj antiszeptikus és regeneráló hatású, a hamamelisz-

varázsmogyoró víz összehúzza a pórusokat. Az uborka kivonatban található 

enzimek, ásványi anyagok, nyomelemek tisztító, gyulladásgátló, hidratáló hatásúak. 

A C-vitamin kitűnő antioxidáns, a pantenol és allantoin pedig bőrnyugtató hatásúak. 

Az Arclemosó Tej zsíros vegyes bőrön történő alkalmazásával a bőr megtiisztul és 

jelentősen javul az állapota.

- Kíméletesen, de hatékonyan tisztítja a bőrfelszínt.

- Megőrzi a bőr természetes védőrétegét.

- Csökkenti a fokozott faggyútermelést, javítja a bőr állapotát. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Zöldmandarin héj olaj (bio-organic), mandarin olaj, hamamelisz víz (bio-organic), 

uborka kivonat, stabil C-vitamin (MAP), allantoin, pantenol. Parfümöt, parabeneket 

és glutént nem tartalmaz, vegán. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PURE kezelések során a letisztítás lépésben alkalmazd. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

Vattakorongra vidd fel, majd körkörös mozdulatokkal tisztítsd meg az arcbőrt. 

JELLEMZŐK:

Könnyű arctej, o/v emulzió, pH6,5
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Isopropil Myristate, Cetyl Stearyl Alcohol, Glycerin Monostearate, Cucumis 

Sativis (Cucumber) Fruit (bio organic) Extract (and) Glycerin (and) Water (Aqua), Hamamelis Virginiana 

Flower Water (bio-organic), Stearic Acid, Glycerin (plant origin), Citrus Reticulate (Tangerine) Oil, 

Dimethicon, Panthenol, Allantoin, Citrus Reticulate (Tangerine) Peel Oil (bio-organic), Lactic Acid, 

Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP),Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, Natrium Hydroxid.

FC10103 / 500ml 

ANANÁSZ ENZIMPEELING POR, 10g
PROTEÁZZAL, 1. FÁZIS

Finompor alakú, enzimpeeling (99,7% natúr összetétel), minden bőrtípusra. A Bio 

papaya Tonikkal együtt alkalmazva, kíméletes, de hatékony hámlasztást 

eredményez. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az ananász kivonata bromalin enzimet tartalmaz, amely kiváló hámoldó hatású. Ezt 

egésziti ki egy ugyancsak hámoldó proteáz enzim komplex. A Port a Tonikkal együtt 

frissen keverve, egy hatásos enzimpeeling komplex 

képezhető. 

- Kíméletesen, de hatékonyan oldja a felső hámréteget.

- Érzékeny bőrön is alkalmazható.

- A Tonikkal együtt történő alkalmazásával a bőr megújul, felkészül a további 

hatóanyagok befogadására.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Ananász kivonat, proteázok. Parabéneket és glutént nem tartalmaz, vegán.. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A Port és a Tonikot együtt, a fitoC kezelések során, a peeling lépésben alkalmazd. 

Kis tálkába mérd ki a tasak tartalmának felét (1. fázis), és adj hozzá kb. 3-szor annyi 

Tonikot (2. fázis). Keverd el jól, ecsettel vagy spatulával vidd fel a bőrre. Hagyd hatni 

5-10 percig, majd langyos vizes szivaccsal mosd le. 

JELLEMZŐK:

Finompor alakú enzimpeeling, a Tonikkal pH7,7 oldatot alkot.
ÖSSZETEVŐK: Maltodextrin, Talc, Sodium Carboxymethyl Starch, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit 

Extract, Parfum (Fragrance), Protease, Citronellol, Linalool.

FC101021 / 10g  



BIO PAPAYA ENZIMPEELING TONIK, 250ml
GOMBA ENZIMEKKEL, 2. FÁZIS

Alkoholmentes enzimpeeling vizes oldat (99,53• natúr), minden bőrtípusra. A Porral 

együtt alkalmazva kíméletes, de hatékony hámlasztást eredményez. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A bio minősítésű papaya kivonata papain enzimet tartalmaz, amely kiváló hámoldó 

hatású. Ezt egészíti ki, egy ugyancsak hámoldó gombakivonat enzim komplex. A 

Tonikot, közvetlenül a kezeléskor a Porhoz adva, egy hatásos enzimpeeling 

komplex képezhető. Kíméletesen, de hatékonyan oldja a felső hámréteget.

- Érzékeny bőrön is alkalmazható..

- A Porral együtt történő alkalmazásával a bőr megújul, felkészül a további 

hatóanyagok befogadására.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio papaya és gomba enzim (cathepsin D-like aspartyl protease) kivonat. Parfümöt, 

parabéneket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

Lsd. ANANÁSZ ENZIMPEELING POR

JELLEMZŐK:

Alkoholmentes vizes oldat, a Porral pH7,7 oldatot alkot.
ÖSSZETEVŐK: Maltodextrin, Talc, Sodium Carboxymethyl Starch, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit 

Extract, Parfum (Fragrance), Protease, Citronellol, Linalool.

FC101022 / 250ml 

SZÉNPOROS PEELING ZSELÉ, 100ml

CARBON PEELING GEL
FC10108 / 100ml

Hamarosan!



A TERMÉSZETES SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁS TITKAI



BIO VADGESZTENYE SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 

KRÉM ÉS MASZK EGYBEN, 75ml
MEZEI KATÁNG KIVONATTAL ÉS SHEA VAJJAL

Gazdag összetételű, parfümmentes krém és maszk egyben (99,8% -ban natúr), 

nagyhatású növényi kivonatokkal, a szemkörnyék és az ajkak ápolására. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A Szemkörnyékápoló Krém legfontosabb összetevői a bio vadgesztenye és a mezei 

katáng (vadcikória) kivonata, a shea vaj és a szőlőmag olaj. A bio vadgesztenye 

kivonat  antioxidáns, gyulladáscsökkentő és érfalösszehúzó hatású. A mezei katáng 

(vadcikória) kivonata nagy mennyiségben tartalmaz inulint (poliszaharid), amely 

kellemes tapintásúvá teszi a bőrt. A szőlőmag olaj és a shea vaj visszazsírozza és 

elősegíti a vízmegtartást. A Krém rendszeres alkalmazásával a szemkörnyéki 

apróbb ráncok elsimulnak, a vízhiányos bőr állapota jelentősen javul, az igényes bőr 

megújul, visszanyeri fiatalos fényét, ragyogását. 

- Elsimítja az apróbb ráncokat.

- Kiváló bőrtápláló hatású.

- Erős anti-oxidáns. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Vadgesztenye kivonat (bio-organic), mezei katáng (vadcikória) kivonat, shea vaj, 

szőlőmag olaj, pillangófa kivonat, E vitamin, stabil C-vitamin MAP), argán rügy 

kivonat. Parfümöt, parabenekez és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésekben a szemkörnyék és/vagy ajakápolás lépésben alkalmazd. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

A megtisztított szemkörnyék és/vagy az ajkak bőrére, finom mozdulatokkal vidd fel, 

nappali v. éjszakai krémként. 

JELLEMZŐK:

Sűrű o/v emulzió, pH6
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Zea Mays (Corn) Oil, Glycerin, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Cichorium Intybus (Chicory) 

Root Oligosaccharides, Cetearyl Glucoside, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Aesculus Hippocastanum 

(Horse Chesnut) Seed Extract (bio-organic), Alcohol, Xanthan Gum, Isomalt, Hydrolyzed Caesalpinia 

Spinosa (Tara) Gum, Sodium Benzoate, Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum, Dehydroacetic Acid, Potassium 

Sorbate, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Gluconolactone,Tocopherol (and) Beta-Sitosterol (and) 

Squalene, Argania Spinosa (Argan) Sprout Cell Culture, Calcium Gluconate.

FC10202 / 75ml 



AHA GLIKOLSAVAS HÁMLASZTÁS 

- A TERMÉSZETES BŐRMEGÚJÍTÁS TITKAI



AHA 5% HÁMLASZTÓ SZÉRUM, 30ml
GLIKOLSAVVAL ÉS SZALICILSAVVAL

Könnyű, hámlasztó hatású szérum, (99,4% natúr összetétel), igényes és zsíros 

szeborreás bőrre. Tisztítás és tonizálás után, az 1. lépésként alkalmazd. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A szérum rendszeres alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a zsíros, aknés 

bőr állapota jelentősen javul. Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavat (AHA) és 

szalicilsavat (BHA) tartalmaz. A narancsvirág kivonat gyülladáscsökkentő, a 

pantenol bőrnyugtató hatású, a stabil C vitamin elősegíti a kollgén termelést a 

bőrben. Alkalmazásával az apróbb ráncok elsimulnak, a bőr megújul, az aknés bőr 

állapota (4-6 hét után), jelentősen javul.

- Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavval (AHA).

- Az aknés bőr állapotát javító szalicilsavval (BHA).

- A pantenol (B5 vitamin) megnyugtatja a bőrt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Cukornádból előállított 5% glikolsav (AHA), szalicilsav (BHA), bio aloe juice, NMF 

(természetes hidratáló faktor), hyaluron sav, bio narancsvirág kivonat, pantenol, 

stabil C-vitamin (MAP), ferulic sav. Parabeneket, parfümöt és glutént nem tartalmaz, 

vegán.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az AHA kúra első hetében reggel és este, a második és harmadik héten csak 

reggel, a szemkörnyéket kihagyva vidd fel, a letisztított bőrre. Mindig az első 

lépésként alkalmazd, az AHA 5% Krém alá.

JELLEMZŐK:

Könnyű szérum
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycolic Acid, Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis Leaf Juice (bio-

organic) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Aqua (and) Pentylene Glycol 

(and) Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium 

Chloride (and) Allantoin, Ethanol, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Propanediol (natural origin), 

Salicylic Acid, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxid, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water 

(bio-organic), Panthenol, Methyl 2-hydroxyethyl Cellulose, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Ferulic 

Acid.

FC204011 / 30ml 

AHA 5% + PEPTID HÁMLASZTÓ TOP KRÉM, 30ml
GLIKOLSAVVAL ÉS SZALICILSAVVAL

Könnyű, hámlasztó hatású krémzselé, (98,8% natúr összetétel), igényes és zsíros 

szeborreás bőrre. Az AHA 5% Szérum után, 2. lépésként alkalmazd.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A krémzselé rendszeres alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a zsíros, 

aknés bőr állapota jelentősen javul. Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavat 

(AHA), szalicilsavat (BHA) és egy különleges, ugyancsak bőrhámlasztó dipeptidet 

tartalmaz. A narancsvirág kivonat gyülladáscsökkentő, a pantenol bőrnyugtató 

hatású, a stabil C vitamin elősegíti a kollgén termelést a bőrben. Alkalmazásával az 

apróbb ráncok elsimulnak, a bőr megújul, az aknés bőr állapota (4-6 hét után), 

jelentősen javul.

- Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavval (AHA) és dipeptiddel.

- Az aknés bőr állapotát javító szalicilsavval (BHA).

- A pantenol (B5 vitamin) megnyugtatja a bőrt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Cukornádból előállított 5% glikolsav (AHA), szalicilsav (BHA), bio narancsvirág 

kivonat, dipeptid-3, pantenol, satabil C-vitamin (MAP). Parabeneket, parfümöt és 

glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az AHA kúra első hetében reggel és este, a második és harmadik héten csak 

reggel, a szemkörnyéket kihagyva vidd fel, a letisztított bőrre. Az AHA 5% Szérum 

után, 2. lépésként alkalmazd.

JELLEMZŐK:

Könnyű krémzselé 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycolic Acid, Glycerin (plant origin), Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Zea Mays (Corn) Oil, Sodium Hydroxide, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, 

Xanthan Gum, Salicylic Acid, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water (bio-organic), Hexanoyl 

Dipeptide-3 Norleucine Acetate (and) Lecithin (and) Glycerin (and) Phenoxyethanol (and) Aqua (Water), 

Panthenol, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Glyceryl Caprylate

FC20401 / 30ml 



AHA 10% HÁMLASZTÓ SZÉRUM, 50ml
GLIKOLSAVVAL ÉS SZALICILSAVVAL

Könnyű, hámlasztó hatású szérum, (99,4% natúr összetétel), igényes és zsíros 

szeborreás bőrre. Tisztítás és tonizálás után, az 1. lépésként alkalmazd.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A szérum rendszeres alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a zsíros, aknés 

bőr állapota jelentősen javul. Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavat (AHA) és 

szalicilsavat (BHA) tartalmaz. A narancsvirág kivonat gyülladáscsökkentő, a 

pantenol bőrnyugtató hatású, a stabil C vitamin elősegíti a kollgén termelést a 

bőrben. Alkalmazásával az apróbb ráncok elsimulnak, a bőr megújul, az aknés bőr 

állapota (4-6 hét után), jelentősen javul.

- Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavval (AHA).

- Az aknés bőr állapotát javító szalicilsavval (BHA).

- A pantenol (B5 vitamin) megnyugtatja a bőrt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Cukornádból előállított 10% glikolsav (AHA), szalicilsav (BHA), bio aloe juice, NMF 

(természetes hidratáló faktor), hyaluron sav, bio narancsvirág kivonat, pantenol, 

stabil C-vitamin (MAP), ferulic sav. Parabeneket, parfümöt és glutént nem tartalmaz, 

vegán.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az AHA kúra a második és harmadik hetében csak este, a negyediktől kezdve 

reggel és este, a szemkörnyéket kihagyva vidd fel, a letisztított bőrre. Mindig az első 

lépésként alkalmazd, az AHA 10% Krém alá.

JELLEMZŐK:

Könnyű szérum 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycolic Acid, Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis Leaf Juice (bio-

organic) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Aqua (and) Pentylene Glycol 

(and) Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium 

Chloride (and) Allantoin, Ethanol, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Propanediol (natural origin), 

Salicylic Acid, Sodium Hyaluronate, Sodium Hydroxid, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water 

(bio-organic), Panthenol, Methyl 2-hydroxyethyl Cellulose, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Ferulic 

Acid.

FC204021 / 50ml

AHA 10% + PEPTID HÁMLASZTÓ TOP KRÉM, 50ml
GLIKOLSAVVAL ÉS SZALICILSAVVAL

Könnyű, hámlasztó hatású krémzselé, (98,8% natúr összetétel), igényes és zsíros 

szeborreás bőrre. Az AHA 10% Szérum után, 2. lépésként alkalmazd.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A krémzselé rendszeres alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a zsíros, 

aknés bőr állapota jelentősen javul. Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavat 

(AHA), szalicilsavat (BHA) és egy különleges, ugyancsak bőrhámlasztó dipeptidet 

tartalmaz. A narancsvirág kivonat gyülladáscsökkentő, a pantenol bőrnyugtató 

hatású, a stabil C vitamin elősegíti a kollgén termelét a bőrben. Alkalmazásával az 

apróbb ráncok elsimulnak, a bőr megújul, az aknés bőr állapota (4-6 hét után), 

jelentősen javul.

- Hámlasztó, bőrmegújító hatású glikolsavval (AHA) és dipeptiddel.

- Az aknés bőr állapotát javító szalicilsavval (BHA).

- A pantenol (B5 vitamin) megnyugtatja a bőrt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Cukornádból előállított 10% glikolsav (AHA), szalicilsav (BHA), bio narancsvirág 

kivonat, dipeptid-3, pantenol, stabil C-vitamin (MAP). Parabeneket, parfümöt és 

glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az AHA kúra második és harmadik hetében csak este, a negyedik héttől kezdve 

reggel és este, a szemkörnyéket kihagyva vidd fel a letisztított bőrre. Az AHA 10% 

Szérum után 2. lépésként alkalmazd.

JELLEMZŐK:

Könnyű krémzselé
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycolic Acid, Glycerin (plant origin), Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric 

Triglyceride, Zea Mays (Corn) Oil, Sodium Hydroxide, Glyceryl Stearate Citrate, Glyceryl Stearate SE, 

Xanthan Gum, Salicylic Acid, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water (bio-organic), Hexanoyl 

Dipeptide-3 Norleucine Acetate (and) Lecithin (and) Glycerin (and) Phenoxyethanol (and) Aqua (Water), 

Panthenol, Ma5nesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Glyceryl Caprylate.

FC20402 / 50ml 



AHA PROTECT SPF20 NAPPALI KRÉM, 50ml / 100ml
SHEA VAJJAL ÉS KUKORICACSÍRA OLAJJAL

Könnyű állagú, hidratáló és tápláló nappali krém (97,7% natúr összetétel), igényes 

és zsíros, szeborreás bőrre. Az AHA Glikolsavas Hámlasztás során, 3. lépésként, 

nappali alkalmazásra

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az értékes növényi olajok és a hidratáló komplex táplálják és nedvességgel látják el 

az AHA Glikolsavas Hámlasztó Kúra során igénybevett bőrt. A cink oxid és a 

szélessávú UVA és UVB szűrő egy fényvédő bevonatot képeznek, amely 

megakadályozza az UV sugarak által okozott bőrkárosodást. Alkalmazásával a bőr 

hidratált és zsírtartalmában optimális lesz.

- Megfelelő fényvédelmet nyújt.

- Hidratál és visszazsíroz egyben.

- Táplálja az AHA Glikolsavas Hámlasztás során igénybevett bőrt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Shea vaj, kukoricacsíra olaj, bio aloe juice, NMF (természetes hidratáló faktor), bio 

narancsvirág kivonat, E vitamin, stabil C-vitamin (MAP), ferulic sav, UV fényvédők. 

Parabeneket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

Az AHA Glikolsavas Hámlasztó kezelések befejezéseként, nappali, elbocsátó 

krémként alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az AHA Glikolsavas Hámlasztó kúra során reggel, a szemkörnyéket kihagyva vidd 

fel, a letisztított bőrre. Mindig a harmadik lépésként alkalmazd, az AHA Szérum és a 

Top Krém után.

JELLEMZŐK:

Könnyű krém 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetearyl 

Alcohol, Zinc Oxide, Zea Mays (Corn Germ) Oil, Glycerin (plant origin), Sodium Cetearyl Sulfate, Hydrolyzed 

Wheat Protein, Urea, Sorbitol, Lysine, PCA, Diglycerin, Sodium PCA, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, 

Caprylyl Glycol, Glyceryl Stearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice (bio-organic), Bis-Ethylhexyloxyphenol 

Methoxyphenyl Triazine (and) Polymethyl Methacrylate, Citrus Aurantium (Orange) Flower Water (bio-

organic), Lactic Acid, Xanthan Gum, Methyl Glucose Sesquistearate, Magnesium Ascorbyl Phosphate 

(MAP), Tocopheryl Acetate, Lecithin, Parfume, Limonene, Linalool.

FC20403 / 50ml, FC10406 /100ml

AHA PROTECT ÉJSZAKAI KRÉM, 50ml / 100ml
JOJOBA OLAJJAL ÉS SHEA VAJJAL

Könnyű állagú, hidratáló és tápláló éjszakai krém (99,5% natúr összetétel), igényes és 

zsíros, szeborreás bőrre. Az AHA Glikolsavas Hámlasztás során, 3. lépésként, 

éjszakai alkalmazás

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az értékes növényi olajok és a hidratáló komplex táplálják és nedvességgel látják el 

az AHA Glikolsavas Hámlasztó Kúra során igénybevett bőrt. Éjszakai alkalmazásával 

a bőr hidratált és zsírtartalmában optimális lesz.

- Megfelelő védőréteget ad a bőrnek.

- Hidratál és visszazsíroz egyben.

- Táplálja az AHA Glikolsavas Hámlasztás során igénybevett bőrt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Jojoba olaj, shea vaj, NMF (természetes hidratáló faktor), ginseng kivonat, E vitamin, 

stabil C-vitamin (MAP), ferulic sav. Parabeneket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

Amennyiben a vendég az AHA Kezelésre késő délután vagy este érkezik, ezt a 

terméket használd elbocsátó krémként, mivel fényvédelemre a sötétedés utáni 

időszakban már nincs szükség.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az AHA Glikolsavas Hámlasztó kúra során este, a szemkörnyéket kihagyva vidd fel, a 

letisztított bőrre. Mindig a harmadik lépésként alkalmazd, az AHA Szérum és a Top 

Krém után.

JELLEMZŐK:

Könnyű krém 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 

Cetearyl Alcohol, Glycerin (plant origin), Cetearyl Glucoside, Stearic Acid, Aqua (and) Pentylene Glycol (and) 

Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride 

(and) Allantoin, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Perfume, Ferulic Acid, 

Lactic Acid, Sodium Benzoate, Panax Ginseng Root Extract, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, 

Tocopherol (and) Beta-Sitosterol (and) Squalene, Linoleool, Citronellol.

FC20404 / 50ml, FC10407 / 100ml



8 HETES OTTHONI AHA KÉSZLET 

(2DB SZÉRUM, 2DB TOP KRÉM, 2DB PROTECT)

AHA 5% Szérum, 30ml

AHA 5%+Peptid Top Krém, 30ml

AHA 10% Szérum, 50ml

AHA 10%+Peptid Top Krém, 50ml

AHA Protect SPF20 Tápláló Nappali Krém, 50ml

AHA Protect Tápláló Éjszakai Krém, 50ml

Ajándék fitoC Kozmetikai Táska

Részletes információkat lásd a termékek leírásánál.

FC20407 / 6db  

AHA 20% HÁMLASZTÓ ZSELÉ, 75ml
GLIKOLSAVVAL ÉS SZALICILSAVVAL

Jól terülő, stabilizált zselé (96,8% natúr összetétel). Erősen savas, 20% nem pufferolt, 

cukornádból előállított glikolsavat (AHA), valamint szalicilsavat (BHA) és panenolt 

tartalmaz. Igényes és zsíros, szeborreás bőrre.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A glikolsav, mint a legkisebb molekula méretű AHA, hatékonyan oldja a felső 

hámréteget, a szalicilsav gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású. A bio minősítésű 

narancsvirág kivonat bőrpuhító, regeneráló hatású. Az AHA 20% kúraszerű 

alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr megfiatalodik, a szeborreás bőr 

állapota pedig jelentősen javul.

- Hatékonyan oldja a bőr legfelső rétegét.

- Az apróbb ráncok elsimulnak a szeborreás bőr állapota javul.

- A bőr megújul, ragyogóvá válik, élettel teli lesz

FŐBB HATÓANYAGAI:

Glikolsav, szalicilsav,pantenol,  bio narancsvirág kivonat stabil C vitamin(MAP). 

Parfümöt, parabeneket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito’PEEL AHA harmadik AH savas készítményeként alkalmazd a 3-4. kezelésben. 

FIGYELEM!: Erősen savas készítmény, szembe ne kerüljön! Amennyiben mégis 

megtörténne, langyos, bő vízzel öblitsd ki a szemet. 

JELLEMZŐK:

Jól terülő zselé
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Xantan Gum, Citrus Aurantium (Orange) 

Flower Water (bio-organic), Phantenol, Ethanol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Salycilic Acid, Magnesium 

Ascorbyl Phosphate(MAP)

FC10403 / 75ml 



AHA 40% HÁMLASZTÓ ZSELÉ, 100ml
GLIKOLSAVVAL ÉS SZALICILSAVVAL

Jól terülő, stabilizált zselé ( 96,8 % natur összetétel)  Erősen savas, 40% nem 

pufferolt, cukornádból előállított glikolsavat (AHA), valamint szalicilsavat (BHA) és 

pantenolt  tartalmaz. Igényes és zsíros, szeborreás bőrre.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A glikolsav, mint a legkisebb molekula méretű AHA, hatékonyan oldja a felső 

hámréteget, a szalicilsav gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású. A bio 

minősítésű narancsvirág kivonat bőrpuhító, regeneráló hatású. Az AHA 20% 

kúraszerű alkalmazásával az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr megfiatalodik, a 

szeborreás bőr állapota pedig jelentősen javul.

- Hatékonyan oldja a bőr legfelső rétegét.

- Az apróbb ráncok elsimulnak a szeborreás bőr állapota javul.

- A bőr megújul, ragyogóvá válik, élettel teli lesz

FŐBB HATÓANYAGAI:

Glikolsav, szalicilsav, pantenol, bio narancsvirág kivonat, stabil C vitamin 

(MAP).Parfümöt, parabéneket és glutént nem tartalmaz vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito’PEEL AHA negyedik AH savas készítményeként alkalmazd a 5-8. kezelésben. 

FIGYELEM!: Erősen savas készítmény, szembe ne kerüljön! Amennyiben mégis 

megtörténne, langyos, bő vízzel öblitsd ki a szemet. 

JELLEMZŐK:

Jól terülő, stabilizált zselé 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycolic Acid, Sodium Hydroxide, Xantan Gum, Citrus Aurantium (Orange) 

Flower Water (bio-organic), Panthenol, Ethanol,  Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Salycilic Acid, 

MagnesiumAscorbylPhoshate (MAP)

FC20404 / 100ml

AHA RELAX NYUGTATÓ KRÉMPAKOLÁS , 250ML
KUKORICACSÍRA OLAJJAL ÉS BIO ALOE KIVONATTAL

Könnyű állagú, bőrnyugtató hatású krémpakolás (99,5% natúr összetétel) , igényes és 

zsíros szeboreás bőrre, elsősorban az AHA, de általános kezelésekhez is.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az AHA Relax bőrsemleges, nyugtató és hidratáló hatású pakolás, mely gazdag 

hatóanyagai révén (bio aloe kivonat, búzafehérje, panthenol, körömvirág olaj, urea) 

elősegíti az AHA kezelések után a bőr mielőbbi megnyugvását, csökkenti a 

vörösséget.

- Hatékonyan megnyugtatja az AHA kezelések során igénybevett bőrt.

- Hidratáló, visszazsírozó összetevőket is tartalmaz

- Bármely kezelésben alkalmazható, ahol a bőr mielőbbi megnyugvására van 

szükség.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Kukoricacsíra olaj, bio aloe barbadensis kivonat, panthenol,napraforgóolaj, bio 

körömvirág olaj, búzaprotein, urea, stabil C vitamin (MAP) és E vitamin, hyarulonsav 

és ferulic sav.Parfümöt parabeneket  és glutént nem tartalmaz, vegán..

HASZNÁLATA - KABIN:

A harmadik fito'PEEL AHA Kezeléstől, a 20- és 40%-os Hámlasztó Zselé lemosása 

után vidd fel. Hagyd hatni néhány percig, majd langyos vizes szivaccsal távolítsd el. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az érzékeny bőr megnyugtatására hetente 1-2-szer alkalmazd. Vidd fel a megtisztított 

bőrre, hagyd hatni néhány percig, majd mosd le.

JELLEMZŐK:

Könnyű krémpakolás
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Corn Germ (Zea mays) Oil, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Glycerin, 

Aloe Barbadensis Extract (organic-bio), Panthenol, Caprylic/Capric Triglyceride,Helianthus Annus (Sunflower) 

seed oil (and)  Calendula officinalis ( Marigold)Extract ( bio organic) , Hydrolyzed Wheat Protein, Urea, Aqua 

(and) Pentylene Glycol (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Cetaryl 

Sulfate,SodiumAginate,Xanthan Gum,Hyarulonic Acid,Magnesium Ascorbyl Phospate (MAP), Ferulic Acid, 

Lecithin.

FC10405 / 250ml



AHA SEMLEGESÍTŐ TONIK PH8, BIO BÚZAVIRÁG 

KIVONATTAL, 75ml
ÁRNIKA KIVONATTAL ÉS STABIL C VITAMINNAL

Lúgos pH-jú semlegesítő Tonik ( 98 % natúr összetétel), a savas kémhatású AHA 

kezelések során esetleg fellépő túlérzékenység esetére. Igényes v. zsíros, 

szeborreás bőrre.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A bio búzavirág és az árnika kivonat bőrnyugtató hatásúak, az erősen lúgos 

kémhatás visszaállítja a bőr normál pH-ját. Alkalmazásával leállítható a savas 

kezelés, a bőr megnyugszik, pH-ja normalizálódik. 

- Az AH savas kezelésre túlérzékenységgel reagáló bőr esetén visszaállítja a normál 

pH-ját.

- Nyugtató hatású. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio búzavirág és árnika kivonat, stabil C vitamin,  nátrium hidroxid. Parfümöt, 

parabeneketés glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PEEL AHA kezelés során, amennyiben a 20 vagy 40%-os zselék alkalmazása 

során túlérzékenység lép fel, mosd le a géleket. Majd néhány pumpányit vigyél fel a 

Tonikból egy vattapamacsra és töröld át vele a bőrt. Hagyd rajta néhány percig 

(lemosni nem kell) és az AHA Relax Pakolással folytasd a bőr megnyugtatását. 

FIGYELEM!: Erősen lúgos készítmény, szembe ne kerüljön! Amennyiben mégis 

megtörténne, langyos, bő vízzel öblítsd ki a szemet. 

JELLEMZŐK:

Vizes oldat
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Water ( bio organic)  , Arnica 

Montana (Arnica) Flower Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Magnesium Ascorbyl Phosphate 

(MAP), Sodium Hydroxide.

FC10408 / 75ml



A TERMÉSZETES ÉS HATÉKONY TŰ NÉLKÜLI 
MEZO/IONTO/UH KEZELÉSEK TITKAI



HÓALGA MEZO ALAPZSELÉ, 150ml
NMF-FEL ÉS HÁROMFÉLE MOLEKULAMÉRETŰ HYALURONNAL

Könnyű, jól terülő zselé (99,4% natúr) , minden bőrtípusra, elsősorban az 

elektroporációs v. RF mezo gépekhez történő alkalmazásra. Iontoforézisre 

és ultrahangra is alkalmas.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A mezo kezelések során a hóalga, a hyaluron savak és az NMF komplex hatást 

fejtenek ki. A hóalga kivonata megújítja és védi a sejteket az idő előtti öregedéstől 

a Klotho enzim aktiválásával, illetve azzal, hogy kevesebb energiát enged 

felhasználni a sejteknek (CR - calorie restriction). A háromféle molekulaméretű 

hyaluronsav a bőrbe jutva különböző mélységekben fejti ki vízmegkötő hatását. 

Az NMF pedig támogatja a bőr vízháztartását. Az eredmény egy sima, megújult, jól 

hidratált bőrfelszín.

- Anti-ageing hatású, az apróbb ráncok mélysége csökken.

- Fokozza a bőr vízmegkötő képességét. 

- Hidratál, a bőr élettel teli lesz. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Hóalga kivonat (biotechnológiai úton előállított), háromféle molekulaméretű hyaluron 

sav, NMF (természetes hidratáló faktor), stabil C vitamin. Parabéneket és parfümöt 

nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A mezoterápiás (ill. iontoforézis és ultrahang) gépes kezelésekben (kiv. tűs mezo) 

kontakt, ill. vivőanyagként, lsd. külön leírás szerint.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Naponta, reggel és este a szokásos nappali ill. éjszakai krém alá.

JELLEMZŐK:

Tiszta, vízbázisú gél, pH6,0
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Coenochloris Signiensis Extract (and) Maltodextrin (and) Lecithin (and) 

Water, Sodium Hyaluronte (3 féle), Water (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) Sodium Lactate (and) 

Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) Allantoin, Phenoxyethanol 

(and) Caprylyl Glycol, Methyl 2-Hydroxyethyl Cellulose, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP).

FC11201 / 150ml



MULTIVITAMIN BÁZIS ZSELÉ, KÖNNYŰ, 250ml
HYALURONSAVVAL ÉS 9 FÉLE VITAMINNAL

BÁZIS ZSELÉ HYALURONNAL# ÉS 9 FÉLE VITAMINNAL - KÖNNYŰ ÁLLAGÚ

Lágy, jól terülő zselé (99,3% natur összetétel), elsősorban gépes kezelésekhez 

(ultrahang, ingeráram, RF, iontoforzézis-váltott pólus, tű nélküli mezo). Minden 

bőrtípusra. Nem ragad, maradékanyag nélkül szárad. A könnyű állag miatt további 

higítás nélkül alkalmazd. #biotechnológia

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Ez a zselé nagy mennyiségben tartalmaz vízmegkötő hyaluronsavat és különböző, a 

bőr működését támogató, kiegyensúlyozó hatású vitaminokat. A hidratáló hatást 

támogatja a bio aloe juice és az NMF (természetes hidratáló faktor). A Bázis Zselé 

minden bőrtípusra használható, jelentősen növeli a bőr hidratáltságát, simítja, 

feltölti.

- Mélységében hidratálja a bőr felső hámrétegét.

- Értékes vitaminokkal tölti fel a bőrt.

- Az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr élettel teli lesz.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Hyaluron sav (biotechnológiai úton előállított, kétféle mol. méretű), bio aloe juice, 

NMF (természetes hidratáló faktor), B12 vitamin, B3 vitamin, B5 vitamin, stabil C 

vitamin (MAP), biotin (B7 vitamin), D3 vitamin, vadgesztenye kivonat, E vitamin, A 

vitamin (retinyl palmitát), F vitamin (lenmagolaj), napraforgómag olaj, ferulic sav. 

Parabeneket, parfümöt, mesterséges színezéket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésekben a gépes hatóanyag lépésekben alkalmazd. Vigyél fel néhány 

pumpányit a bőrre, keverheted hatóanyagos ampullával vagy szérummal. majd 

géppel dolgozd be a bőrbe. (pl. ultrahang, mezo, iontoforézis). A kezelési lépés 

végén, a maradékot langyos vizes kiskendővel töröld le.

JELLEMZŐK:

Lágy, könnyű állagú, jól terülő zselé
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf (bio-organic) Juice (and) 

Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Glycerin (plant origin), Propanediol (natural 

origin), Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, Aqua (Water) (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) 

Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) 

Allantoin, Niacinamid (Vitamin B3), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Panthenol (Vitamin B5), Magnesium 

Ascorbyl Phosphate (Stable Vitamin C), Biotin (Vitamin B7 or H), Cholecalciferol (Vitamin D3), Aesculus 

Hippocastanum (Horse Chesnut) Seed Extract (and) Propylene Glycol (and) Aqua (Water) (and) PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil (and) Tochopheryl Acetate-Vitamin E (and) Sorbitol (and) Panthenol-Vitamin B5 

(and) Retinyl Palmitate-Vitamin A (and) Linseed Acid-Vitamin F (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 

Oil (and) Tocopherol-Vitamin E, Ferulic Acid, Sodium Hydroxid.

FC10321 / 250ml



MULTIVITAMIN BÁZIS ZSELÉ, NORMÁL, 250ml 
HYALURONSAVVAL ÉS 9 FÉLE VITAMINNAL

Lágy, jól terülő zselé (99,3% natur összetétel), elsősorban gépes kezelésekhez 

(ultrahang, ingeráram, RF, iontoforzézis-váltott pólus, tű nélküli mezo). Minden 

bőrtípusra. Nem ragad, maradékanyag nélkül szárad.

A normál gél állag miatt keverheted hatóanyagos ampullákkal, szérumokkal. 

#biotechnológia

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Ez a zselé nagy mennyiségben tartalmaz vízmegkötő hyaluronsavat és különböző, a 

bőr működését támogató, kiegyensúlyozó hatású vitaminokat. A hidratáló hatást 

támogatja a bio aloe juice és az NMF (természetes hidratáló faktor). A Bázis Zselé 

minden bőrtípusra használható, jelentősen növeli a bőr hidratáltságát, simítja, feltölti.

- Mélységében hidratálja a bőr felső hámrétegét.

- Értékes vitaminokkal tölti fel a bőrt.

- Az apróbb ráncok kisimulnak, a bőr élettel teli lesz.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Hyaluron sav (biotechnológiai úton előállított, kétféle mol. méretű), bio aloe juice, 

NMF (természetes hidratáló faktor), B12 vitamin, B3 vitamin, B5 vitamin, stabil C 

vitamin (MAP), biotin (B7 vitamin), D3 vitamin, vadgesztenye kivonat, E vitamin, A 

vitamin (retinyl palmitát), F vitamin (lenmagolaj), napraforgómag olaj, ferulic sav. 

Parabeneket, parfümöt, mesterséges színezéket és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésekben a gépes hatóanyag lépésekben alkalmazd. Vigyél fel néhány 

pumpányit a bőrre, keverheted hatóanyagos ampullával vagy szérummal. majd 

géppel dolgozd be a bőrbe. (pl. ultrahang, mezo, iontoforézis). A kezelési lépés 

végén, a maradékot langyos vizes kiskendővel töröld le.

JELLEMZŐK:

Lágy, jól terülő zselé
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf (bio-organic) Juice (and) 

Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Glycerin (plant origin), Propanediol (natural 

origin), Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, Aqua (Water) (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) 

Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) 

Allantoin, Tylose, Methyl 2-hydroxyethyl Cellulose, Niacinamid (Vitamin B3), Cyanocobalamin (Vitamin B12), 

Panthenol (Vitamin B5), Magnesium Ascorbyl Phosphate (Stable Vitamin C), Biotin (Vitamin B7 or H), 

Cholecalciferol (Vitamin D3), Aesculus Hippocastanum (Horse Chesnut) Seed Extract (and) Propylene 

Glycol (and) Aqua (Water) (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Tochopheryl Acetate-Vitamin E 

(and) Sorbitol (and) Panthenol-Vitamin B5 (and) Retinyl Palmitate-Vitamin A (and) Linseed Acid-Vitamin F 

(and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Tocopherol-Vitamin E, Ferulic Acid, Sodium Hydroxid.

FC10322 / 250ml



LIPOSZÓMÁS C-VITAMIN SZÉRUM, 50ml 
NMF-FEL ÉS HYALURONSAVVAL

Könnyű, vizes, gél alapú, liposzómás szérum, minden bőrtípusra.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

- A nagy koncentrációjú (12%), stabil C vitamin (oldott por és liposzómákba zárt 

formában), hozzájárul a kollagén képződéshez a bőrben.

- A hyaluronsav, az aloe juice és az NMF extra hidratációt biztosít a bőrnek.

- A stabil C vitamin, a ferulic savval együtt erős antioxidánsok, védik a bőrt az 

öregedés ellen.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Stabil C vitamin (oldott por formában és lecitin liposzómákba zárt formában), aloe 

juice (bio-organic), narancsvirág víz ( bio organic),NMF (természetes hidratáló 

faktor),hyarulon sav,  ferulic sav, panthenol. Parabéneket, parfümöt  és glutént,  

nem tartalmaz, vegán. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésben alkalmazd mezo-val (tű nélküli), ultrahanggal v. iontoforézissel, 

illetve vidd fel masszázskrém, maszk v. nappali krém alá.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az arc tisztítása és tonizálása után, két három pumpányit adagolj ki az ujjaidra, 

terítsd el és finom, körkörös mozdulatokkal vidd fel arc, a nyak és a dekoltázs 

bőrére, lágyan masszírozd be. Ezután folytasd a bőrápolást a szokásos top krémmel 

vagy arcmaszkkal.

JELLEMZŐK:

Könnyű, vizes, gél alapú szérum
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Aqua (Water) (and) Lecithin (and) Magnesium Ascorbyl Phosphate (and) 

Caprylyl Glycol (and) Phenoxyethanol (and) Chondrus Chrispus (Carrageenan) Extract (and) Xanthan Gum, 

Magnesium Asorbyl Phosphate, Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis Juice (bio-organic),Citrus 

Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water (bio- organic) Water (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin 

(and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and)  

Lactic Allantoin, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Ferulic Acid, Propanediol 

(sugar origin) Panthenol.

FC10301 / 250ml 

AHA GYÜMÖLCSSAV KOMPLEX SZÉRUM, 50ml
GLIKOLSAVVAL ÉS TEJSAVVAL

Könnyű, természetes összetételű szérum, közel 20% alfa, ill. béta hidroxy savval. 

Igényes, idősödő és zsíros vegyes bőrre. pH4,5

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Alkalmazásával a bőr feszesebb lesz, az apróbb ráncok csökkennek, elsimulnak.

- Javul a zsíros, vegyes bőr állapota.

- Fokozódik a természetes hámlás, új, fiatal sejtréteg kerül a bőrfelszínre, a bőr 

megújul, ragyogó lesz.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Glikolsav, tejsav (és) citromsav (és)borkősav, aloe jiuce (bio- organic), NMF 

(természetes hidratáló faktor), hyarulon sav, panthenol, stabil C-vitamin (MAP), 

ferulic sav, szalicil sav, Parfümöt,parabeneket és glutént  nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésben alkalmazd mezo-val (tű nélküli), ultrahanggal v. iontoforézissel, 

illetve vidd fel masszázskrém, maszk v. nappali krém alá.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az arc tisztítása és tonizálása után, két három pumpányit adagolj ki az ujjaidra, 

terítsd el és finom, körkörös mozdulatokkal vidd fel arc, a nyak és a dekoltázs 

bőrére, lágyan masszírozd be. Ezután folytasd a bőrápolást a szokásos top krémmel 

vagy arcmaszkkal.

JELLEMZŐK:

Könnyű, vizes, gél alapú szérum 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Aqua (and) Vaccinium Myrtillus (Bilberry) Fruit Extract (and) Saccharum 

Officinarum (Sugarcane) Extract (and) Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract (and) Citrus x Limon 

(Lemon) Fruit Extract (and) Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, Glycolic Acid, Natrium Hydroxid, 

Glycerin (plant origin), Lactic Acid (and)Aqua (Water), Aqua (and)Pentylene Glycol (and) Glycerin (and) 

Sodium  Lacstate (and) Lactic Acid (and) Seribe (and) Urea (and)Sodium Sorbitol (and) Sodium Chloride 

(and) Allantoin, Aloe Barbadensis Juice (bio-organic) (and) Sodium Benzonate (and) Potassium Sorbate 

(and) Citric Acid, Alcohol, Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin, Sodium Hyarulonate, Propanediol (sugar 

origin), Panthenol, Magnesium Scorbyl Phosphate, Ferulic Acid, Salycilic Acid.

FC10311 / 50ml 



VADCIKÓRIA FESZESÍTŐ SZÉRUM, 50ml
BIO ALOE JUICE-SZAL ÉS TENGERI ALGA KIVONATTAL

Könnyű állagú, lágy gélszérum. Természetes összetevőket tartalmaz, minden 

bőrtípusra.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A vadcikória (mezei katáng) gyökeréből készített kivonat nagymennyiségben 

tartalmaz feszesítő hatású

oligoszaharidokat és a kollagénképzést elősegítő hatása is van. A tengeri moszatból 

nyert pentaszaharidok elsimítják az apróbb ráncokat,

míg az alma őssejt kivonat elősegíti a sejtmegújulást, de anti ageing hatása is van.

A szérum alkalmazásával a bőr megújul, feszesebb, jól hidratált és fiatalosabb lesz.

- Alkalmazásával a bőr feszesebb lesz.

- Hidratál és elősegíti a kollagén szintézist.

- Anti ageing hatású, a bőr megújul, fiatalosabb lesz

FŐBB HATÓANYAGAI:

Vadcikóriagyökér oligoszaharidok, bio aloe juice, tengerialga kivonat,

NMF (természetes hidratáló faktor), stabil C-vitamin (MAP), tara gumi, ferulic sav, 

alma őssejt (biotechnológiai úton előállított) kivonat.

Parabeneket, parfümöt nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésben alkalmazd mezo-val (tű nélküli), ultrahanggal v. iontoforézissel, 

illetve vidd fel masszázskrém, maszk v. nappali krém alá.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Az arc tisztítása és tonizálása után, két három pumpányit adagolj ki az ujjaidra, 

terítsd el és finom, körkörös mozdulatokkal vidd fel arc, a nyak és a dekoltázs 

bőrére, lágyan masszírozd be. Ezután folytasd a bőrápolást a szokásos top krémmel 

vagy arcmaszkkal.

JELLEMZŐK:

Könnyű, vizes, gél alapú szérum
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycerin (plant origin), Cichorium Intybus (Chicory) Root Oligosaccharides, 

Aloe Barbadensis Leaf Extract (bio-organic), Xanthan Gum, Diglycerin, Sodium PCA, Urea, Enteromorpha 

Compressa (Seaweed) Extract, Isomalt, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Benzoate, Benzyl 

Alcohol, Hydrolyzed Wheat Protein, Lysine, PCA, Sorbitol, Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum, Allantoin, 

Ferulic Acid, Potassium Sorbate, Lactic Acid, Gluconolactone, Dehydroacetic Acid, , Polyvinylpirrolidon, 

Malus Domestica (Apple) Fruit Cell Culture Extract, Ascorbic Acid, Calcium Gluconate, Citric Acid

FC10302 / 50ml 



5 PEPTID ANTI-AGEING KOMPLEX SZÉRUM, 50ml 
NMF-EL ÉS HYALURONSAVVAL

Könnyű, vizes, gél alapú szérum, (99,2% natur összetétel) nagykoncentrációjú 

hatóanyag tartalommal. Minden bőrtípusra, 25 év felett..

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A peptidek az egyik leghatásosabb összetevők a bőr védelmében, megújításában.

A Hexapeptid8 és a Pentapeptid18: erősítik a BotoxR kezelések ráncellenes 

hatását, meghosszabbítják az izomrelaxációt két injekciós alkalom között. A BotoxR 

-hoz hasonlóan (ezért is hívják Botox-like peptideknek) csökkentik a mikroizmok 

összehúzódását, a neurotranszmitter acetilkolin kibocsátásával.

A Tripeptid5: egy különleges aminosav szekvenciájú, kisméretű peptid, ami 

látványosan simítja az apróbb ráncokat. Hatásmechanizmusa a kollagén szintézis 

stimulálásán alapszik, egyben megakadályozza a kollagén idő előtti lebomlását is. 

Csökkenti az apróbb ráncok mélységét, a bőr fiatalosabb, rugalmasabb lesz.

A Dipeptid3: ez a legkülönlegesebb peptid a komplexben. Az idő előrehaladtával a 

bőr természetes hámlása lelassul, legfelül felhalmozódik egy vastagabb, elhalt 

keratin sejtréteg. A kisméretű, lecitin liposzóma gömbökbe zárt dipeptid3 

visszaállítja a fiatal bőrhöz hasonló hámlási folyamatot úgy, hogy a sejtek közötti 

összekötő réteget lazítja fel (az AH savakhoz – pl. glikolsav - hasonlóan), aminek 

következtében a bőr legfelső rétege megújul (22 napra csökken a sejtek cserélődési 

ideje). Az apróbb ráncok mélysége csökken, a bőr ragyogóbb lesz. A dipeptid3 

tulajdonképpen egy bőrérzékenységet nem okozó, fiziológiai peptidpeeling.

A Tetrapeptid2: ez a peptid hatékonyan fokozza az elasztin képzéshez szükséges 

kulcsfehérjék termelését, így a rugalmasságot vesztett bőrre erőteljes feszesítő 

hatása van.

- Az öt peptid hatékony anti-ageing, feszesítő-lifting és bőrmegújító kombinációt 

alkot, így sikerrel tudod felvenni a harcot a bőr öregedése ellen.

- A hyaluronsav, az aloe juice és az NMF (természetes hidratáló faktor) extra 

hidratációt biztosít a bőrnek.

- A stabil C vitamin, a ferulic savval együtt erős antioxidánsok, elősegítik a kollagén 

termelést és védik a bőrt az öregedés ellen.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Hexapeptid-8 (argirelin)#, pentapeptid-18#, tripeptid-5#, dipeptid-3#, tetrapeptid-2#, 

aloe juice (bio-organic), NMF (természetes hidratáló faktor), hársfavirág víz (bio-

organic), hyaluron sav, damaszkuszi rózsa víz (bio-organic), stabil C-vitamin (MAP), 

ferulic sav. Parabeneket, parfümöt és glutént nem tartalmaz, vegán.                                                      

#biotechnológia 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fitoC kezelésben alkalmazd mezo-val (tű nélküli), ultrahanggal v. iontoforézissel, 

illetve vidd fel masszázskrém, maszk v. nappali krém alá.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Használd reggel és este a szokásos nappali ill. éjszakai top krémed, illetve az

arcmaszkod alá. Az arc tisztítása és tonizálása után, két három pumpányit adagolj ki

az ujjaidra, terítsd el és finom, körkörös mozdulatokkal vidd fel arc, a nyak és a

dekoltázs bőrére, de még a kézfejekre is lehet. Lágyan masszírozd be, a

szemkörnyéket se hagyd ki. Ezután folytasd a bőrápolást a szokásos top krémmel

vagy arcmaszkkal.

JELLEMZŐK:

Könnyű, vizes, gél alapú szérum
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Aqua (Water) (and) Glycerin (plant origin) (and) Acetyl Hexapeptide-8 (and) 

Pentapeptide-18 (and) Citric Acid (and) Caprylyl Glycol, Aqua (Water) (and) Glycerin (plant origin) (and) 

Palmitoyl Tripeptide-5, Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate (and) Lecithin (and) Glycerin (and) 

Phenoxyethanol (and) Aqua (Water), Aqua (Water) (and) Acetyl Tetrapeptide-2 (and) Caprylyl Glycol, 

Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis Leaf Juice (bio-organic) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium 

Sorbate (and) Citric Acid, Aqua (Water) (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin (plant origin) (and) Sodium 

Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) Allantoin, 

Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Propanediol (natural origin), Tilia Vulgaris (Linden) Flower Water 

(bio-organic), Sodium Hyaluronate, Rosa Damascena (Rose) Flower Water (bio-organic), Magnesium 

Ascorbyl Phosphate, Ferulic Acid.

FC10312 / 50ml  



PANTENOL SZÉRUM, 50ml 
BIO ALOE KIVONATTAL ÉS NMF-FEL

Könnyű állagú, bőrnyugtató hatású gélszérum (99,2% natúr összetétel), 

érzékeny, irritált bőrre.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A Pantenol Szérum bőrsemleges, nyugtató és hidratáló hatású,

mely gazdag hatóanyagai révén (pantenol, bio aloe kivonat,

NMF -természetes hidratáló faktor- , bio hársfavirág víz, ximenia (sárgaszilva) barka 

és édesgyökér kivonat) elősegíti az érzékeny,

irritált bőr mielőbbi megnyugvását, csökkenti a vörösséget.

- Hatékonyan megnyugtatja az érzékeny, irritált bőrt.

- Hidratáló és regeneráló összetevőket is tartalmaz.

- Bármikor alkalmazható, amikor a bőr mielőbbi megnyugvására van szükség.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Pantenol, bio aloe kivonat, NMF (természetes hidratáló faktor), bio hársfavirág víz, 

ximenia (sárgaszilva) barka és édesgyökér kivonat (glicirrhizin), hyaluron sav, stabil 

C-vitamin (MAP) és ferulic sav. Parfümöt, parabeneket és glutént nem tartalmaz, 

vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'SENSE érzékeny bőrre kezelésben alkalmazd mezo-val (tű nélküli), 

ultrahanggal v. iontoforézissel, illetve vidd fel masszázskrém, maszk v. nappali krém 

alá. Illetve bármelyik lépésben, ahol a bőr hatékony megnyugtatására van szükség. 

(pl. tisztítás után, a Csipkebogyó Zselé alá)

HASZNÁLATA - OTTHON:

Használd reggel és este a szokásos nappali ill. éjszakai top krémed, illetve az 

arcmaszkod alá. Az arc tisztítása és tonizálása után, két három pumpányit adagolj ki 

az ujjaidra, terítsd el és finom, körkörös mozdulatokkal vidd fel arc, a nyak és a 

dekoltázs bőrére, de még a kézfejekre is lehet. Lágyan masszírozd be, a 

szemkörnyéket se hagyd ki. Ezután folytasd a bőrápolást a szokásos top krémmel 

vagy arcmaszkkal.

JELLEMZŐK:

Könnyű állagú gélszérum
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Panthenol, Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis Leaf Juice (bio-organic) 

(and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Aqua (and) Pentylene Glycol (and) 

Glycerin (and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium 

Chloride (and) Allantoin, Tilia Vulgaris (Linden) Flower Water (bio-organic), Ximenia Americana Bark Extract 

(and) Glycerin (and) Water (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, 

Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Propanediol (natural origin), Dipotassium Glycyrrhizinate, Sodium 

Hyaluronate, Ferulic Acid, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Sodium Hydroxid.

FC10304 / 50ml  • Br. Nagyker. ár: 4.200,- Ft



BIO VADÁRVÁCSKA SZÉRUM, 50ml 
EZÜST KOLLOIDDAL ÉS BIO ALOE KIVONATTAL

Könnyű állagú, az aknés, zsíros és vegyes (a T zónában) bőr állapotára 

kiegyensúlyozó hatású gélszérum (97,2% natúr összetétel).

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A bio minősítésű vadárvácska kivonatát évszázadok óta alkalmazzák 

bőrsérülésekre, az aknés bőr állapotának javítására. Nagy mennyiségben tartalmaz 

A és C vitamint, illetve flavonoidokat, enyhén hámlasztó hatású szalicilsavat és más 

gyulladásgátló, összehúzó hatóanyagokat. A Szérum "technikai" összetevő a 

klórhexidin, a cink glükonát, a szalicilsav és az ezüst kolloid, ugyancsak az aknés 

bőr gyors helyreállítását eredményezik.

A Szérum rendszeres alkalmazásával a zsíros, aknés és vegyes bőr

(a T zónában) állapota jelentősen javul, visszanyeri egyensúlyi állapotát.

- Javítja az aknés, zsíros és vegyes (a T zónában) bőr állapotát, kiegyensúlyozó 

hatású.

- Csökkenti a gyulladást, elősegíti a faggyúmirigyek tisztulását.

- A növényi kivonatok és a "technikai" hatóanyagok keveréke kiemelkedő 

eredménnyel alkalmazhatók a zsíros, aknés és vegyes (a T zónában) bőr 

kezelésében.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio vadárvácska kivonat, anti-akne (növényi, "technikai" és vitamin) komplex, ezüst 

kolloid, bio aloe kivonat, NMF, szalicilsav, hyaluronsav, pantenol, stabil C-vitamin 

(MAP), cink-glükonát, ferulic sav, klórhexidin. Parfümöt, parabeneket és glutént nem 

tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PURE kezelés során, a zsíros, aknés vagy vegyes (a T zónában) bőr 

kezelésben alkalmazd mezo-val (tű nélküli), ultrahanggal v. iontoforézissel, illetve 

vidd fel masszázskrém, maszk v. nappali krém alá.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Használd reggel és este a szokásos nappali ill. éjszakai top krémed, illetve az

arcmaszkod alá. Az arc tisztítása és tonizálása után, két-három pumpányit adagolj ki

az ujjaidra, terítsd el és finom, körkörös mozdulatokkal vidd fel a problémás

területekere, az arc és a dekoltázs bőrére, de még a hátra is lehet. Lágyan

masszírozd be, ezután folytasd a bőrápolást a szokásos top krémmel vagy

arcmaszkkal.

JELLEMZŐK:

Könnyű állagú gélszérum
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Aqua (and) Niacinamide (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) 

Seed Extract (and) Ammonium Glycyrrhizate (and) Panthenol (and) Propylene Glycol (and) Zinc Gluconate 

(and) Caffeine (and) Biotin, Glycerin (plant origin), Collodial Argentum (and) Aqua (Water), Vioal Tricolor 

(Wild Pansy) Extarct (bio-organic) (and) Alcohol (and) Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice (bio-organic) (and) 

Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Aqua (and) Pentylene Glycol (and) Glycerin 

(and) Sodium Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) 

Allantoin, Salycylic Acid, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Propanediol 

(natural origin), Panthenol, Propanediol (natural origin), Sodium Hydroxid, Magnesium Ascorbyl Phosphate 

(MAP), Zink Gluconate, Ferulic Acid, Chlorheidine-Digluconate (and) Aqua.

FC10305 / 50ml  • Br. Nagyker. ár: 4.200,- Ft



BÁZIS MASSZÁZSKRÉMEK



MULTIVITAMIN BÁZIS NATÚR MASSZÁZS KRÉM, KÖNNYŰ, 

250ml 
NÖVÉNYI OLAJOKKAL ÉS NMF-FEL

Könnyű állagú, o/v típusú, bázis arcmasszázs krém (99,5 natúr összetétel) 11 féle 

vitaminnal, minden bőrtípusra. Vizes hatóanyagokkal és olajokkal is jól keverhető.

- Jól csúszik, hosszabb idejű masszírozás során sem tapad.

- Ampullákkal, szérumokkal, könnyű olajokkal keverhető.

- Vitaminokkal tölti fel a bőrt.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A masszázskrém jól csúszik, hosszabb idő alatt sem tapad. Masszírozás közben 

vizezni nem kell. Ampullával, szérummal vagy könnyú olajokkal jól keverhető. Az 

arcmasszázs során (pl. fitoC 24 Lépéses) a bőr feltöltődik vitaminokkal, élettel teli 

lesz.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Jojoba olaj, kukoricacsíra olaj, shea vaj, szőlőmag olaj, NMF (természetes hidratáló 

faktor), bio olíva olaj, stabil C vitamin, A vitamin (retinyl palmitát), B3 vitamin 

(niacinamid), B5 vitamin (panthenol), B7 vitamin (biotin), B12 vitamin (kobalamin), 

D3 vitamin, E vitamin, F vitamin (lenmagolaj), K2 vitamin, P vitamin (rutin), ferulic 

sav. Parabeneket, parfümöt és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

fitoC kezelések során, a masszázs lépésben, ampulla vagy szérum fölé,  vidd fel a 

bőrre. Alkalmazd a fitoC 24 Lépéses Masszázst, majd a végén a maradékot itasd fel 

kiskendővel vagy papírzsebkendővel. Könnyű olajokkal is keverheted. (pl. fitoC Bio 

Olaj Komplexek) JELLEMZŐK:

Könnyű állagú krém
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol (and) Cetearyl Glucoside, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 

Oil, Zea Mays (Corn) Oil, Glycerin (plant origin), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vitis Vinifera (Grape) 

Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Aqua (Water) (and) Urea (and) Diglycerin (and) Sodium PCA (and) Hydrolyzed 

Wheat Protein (and) Sorbytol (and) Lysine (and) PCA (and) Lactic Acid, Glyceryl Stearate SE, Benzyl 

Alcohol (and) Dehydroacetic Acid (and) Aqua (Water), Tocopheryl Acetate, Olea Europaea (Olive) Oil (bio-

organic), Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), Aesculus Hippocastanum (Horse Chesnut) Seed Extract 

(and) Propylene Glycol (and) Aqua (Water) (and) PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Tochopheryl 

Acetate-Vitamin E (and) Sorbitol (and) Panthenol-Vitamin B5 (and) Retinyl Palmitate-Vitamin A (and) 

Linseed Acid-Vitamin F (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Tocopherol-Vitamin E, Xanthan, 

Aqua (Water) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate, Lactic Acid (and) Aqua (Water), 

Niacinamid, Biotin, Cyanocobalamin, Tocopherol (and) Beta-Sitosterol (and) Squalene, Ferulic Acid, 

Cholecalciferol, Menatetrenone 7, Rutin.

FC11801 / 250ml



MULTIVITAMIN BÁZIS NATÚR MASSZÁZS KRÉM, 

NORMÁL, 250ml 
NÖVÉNYI OLAJOKKAL ÉS NMF-FEL

Normál állagú, o/v típusú, bázis arcmasszázs krém (99,5 natúr összetétel) 11 féle 

vitaminnal, minden bőrtípusra. Vizes hatóanyagokkal és olajokkal is jól keverhető.

- Jól csúszik, hosszabb idejű masszírozás során sem tapad.

- Ampullákkal, szérumokkal, könnyű olajokkal keverhető.

- Vitaminokkal tölti fel a bőrt.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A masszázskrém jól csúszik, hosszabb idő alatt sem tapad. Masszírozás közben 

vizezni nem kell. Ampullával, szérummal vagy könnyú olajokkal jól keverhető. Az 

arcmasszázs során (pl. fitoC 24 Lépéses) a bőr feltöltődik vitaminokkal, élettel teli 

lesz.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Jojoba olaj, kukoricacsíra olaj, shea vaj, szőlőmag olaj, NMF (természetes hidratáló 

faktor), bio olíva olaj, stabil C vitamin (MAP), A vitamin (retinyl palmitát), B3 vitamin 

(niacinamid), B5 vitamin (panthenol), B7 vitamin (biotin), B12 vitamin (kobalamin), 

D3 vitamin, E vitamin, F vitamin (lenmagolaj), K2 vitamin, P vitamin (rutin), ferulic 

sav. Parabeneket, parfümöt és glutént nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

fitoC kezelések során, a masszázs lépésben, ampulla vagy szérum fölé,  vidd fel a 

bőrre. Alkalmazd a fitoC 24 Lépéses Masszázst, majd a végén a maradékot itasd fel 

kiskendővel vagy papírzsebkendővel. Könnyű olajokkal is keverheted. (pl. fitoC Bio 

Olaj Komplexek) 

JELLEMZŐK:

Normál állagú krém
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Corn (Zea Mays) Oil, Glycerin (plant 

origin), Theobroma Cacao (Cacao) Seed Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum 

Parkii (Shea) Butter, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Benzyl Alcohol, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), 

Aesculus Hippocastanum (Horse Chesnut) Seed Extract (and) Propylene Glycol (and) Aqua (Water) (and) 

PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Tochopheryl Acetate-Vitamin E (and) Sorbitol (and) Panthenol-

VitaminB5 (and) Retinyl Palmitate-VitaminA (and) Linseed Acid-Vitamin F (and) Helianthus Annuus 

(Sunflower) Seed Oil (and) Tocopherol-Vitamin E, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil (bio-organic), Tocopheryl 

Acetate, Diglycerin, Sodium PCA, Urea, Glyceryl Caprylate, Xanthan Gum, Lactic Acid, Biotin, Cetearyl 

Glucoside, Cyanocobalamin, Niacinamid, Tocopherol (and) Beta-Sitosterol (and) Squalene, Hydrolyzed 

Wheat Protein, Lysine, PCA, Sodium Benzoate, Sorbitol, Ferulic Acid, Dehydroacetic Acid, Cholecalciferol, 

Menatetrenone 7, Rutin, Potassium Sorbate.

FC11802 / 250ml



A TERMÉSZETES BŐRFIATALÍTÁS TITKAI 

30 ÉV FELETT



GINSENG KRÉM, 250ml
JOJOBA OLAJJAL ÉS SHEA VAJJAL

Natúr összetételű (99,8% -ban), sűrű emulzió, igényes, fokozott ápolást igénylő 

bőrre. Masszázs vagy éjszakai krémként.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A Krém legfontosabb összetevői a ginseng kivonat, az arany kolloid,  a shea vaj és 

a jojoba olaj. A ginseng kivonat energizáló, szabadgyökfogó hatású, a shea vaj és a 

jojoba olaj visszazsírozza a bőrt és segíti a víz megtartást. Az arany vízben 

diszpergált, kolloid formában van jelen a krémben, elsősorban a bőrműködést 

serkentő, regeneráló tulajdonságú. A Krém rendszeres alkalmazásával a vízhiányos 

bőr állapota jelentősen javul, az igényes bőr megújul, visszanyeri fiatalos fényét, 

ragyogását.

- A ginseng kivonat hozzájárul a sejtek önregenerációjának fokozásához.

- A kolloid arany növeli a bőr rugalmasságát, feszességét.

- Bőrtápláló és hidratáló hatású.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Jojoba olaj, shea vaj, arany kolloid, ginseng kivonat, ferulic sav,  stabil C -vitamin ( 

MAP) és E vitamin. Parfümöt, parabeneket  és glutént nem tartalmaz vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'TENSE 30+ kezelésben a 24 Lépéses fitoC Masszázs során, 

masszázskrémként alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Elsősorban éjszakai krémként, a megtisztított bőrre vidd fel, vékony rétegben.

JELLEMZŐK:

Sűrű emulzió
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 

Cetearyl Alcohol, Glycerin (plant origin), Water (and) Collodial Gold, Cetearyl Glucoside, Stearic Acid, Benzyl 

Alcohol, Xanthan Gum, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Perfume, Ferulic Acid, Lactic Acid, Sodium 

Benzoate, Panax Ginseng Root Extract, Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbat, Tocopherol (and), Linoleool, 

Citronellol.

FC10502 / 250ml

ALMA ŐSSEJT ANTI-AGEING SHAKER MASZK, 15g+3ml
KUKORICA KEMÉNYÍTŐVEL ÉS TOKAJI ASZÚVAL

Por alakú, tokaji aszúval és vízzel keverhető maszk, amely a 30 év feletti, hidratálást 

és bőrfeszesítést igénylő vendégek számára összeállított kezelésekben 

alkalmazható.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az alma őssejtek fermentálásából származó kivonat eredményesn alkalmazható a 

bőr öregedése ellen, támogatja a sejtek megújulását. A tokaji aszúban található 

szerves savak (pl. borkősav, almasav, tejsav - egy részük AHA) gyengén 

hámlasztják, így megújítják a bőrt. A kukoricából kivont keményítő vékony 

filmréteget képez, ezzel segít megőrizni a bőr víztartalmát, egyben javítja 

feszességét. 

- Támogatja a bőr saját őssejtjeit, késlelteti az öregedés jeleinek kialakulását.

- Az enyhén hámlasztó hatású szerves savak (sok közülük az AHA) megújítják a 

bőrt.

- Mélységében táplálja és hidratálja a bőrfelszínt. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Fermentált alma őssejtek, poliszaharid (kukorica keményítő), tokaji aszú (szerves 

sav és AHA komplex tartalmú). Parabeneket nem tartalmaz.  

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'TENSE 30+ kezelésekben a maszk lépésben alkalmazd. 40-50ml 20C körüli 

vizet önts a rázó pohárba, majd add hozzá a 3ml aszút és végül a tasakból a 15g 

pormaszkot. Alaposan rázd fel és a megtisztított arcbőrre, alulról felfelé haladva, a 

szemkörnyéket kihagyva, egy spatulával azonnal vidd fel a masszát. 10-15 perc 

elteltével távolítsd el és tonizálj.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Hetente egyszer, a Kabin kezelésben leírtak szerint alkalmazd.

JELLEMZŐK:

Por alakú, tokaji aszúval és vízzel keverhető maszk
ÖSSZETEVŐK: Sorbitol, Sodium Carboxymethyl Starch, Isomalt, CI 77288 (Chromium Oxide Greens), CI 

19140 (Yellow 5 Lake), Parfum (Fragrance), Aqua (Water), PVP, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, 

Sodium Benzoate, Lactic Acid. + "Tokaji Aszú„

FC10504 / 15g + 3ml



A TERMÉSZETES BŐRFIATALÍTÁS TITKAI 

40 ÉV FELETT



HIBISCUS BŐRFESZESÍTŐ PORMASZK, 30g 
ALGINÁTTAL ÉS AGYAGGAL

Alginát gél alapú pormaszk, víz hozzáadásával könnyen felvihető zselés állagú lesz. 

Száradás után egyben lehúzható. Az igényes bőr táplálására, feszesítésére.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A pormaszk hidrolizált hibiscus mag fehérjét (oligopeptidek) tartalmaz, ami a 

dextrinnel együtt a botoxhoz hasonló hatást ér el a mikroizmok szintjén. Csökkenti a 

sejtek közötti távolságot és a hézagok mélységét, mialatt az izmok ellazulnak, így 

rövid időn belül jelentõsen simítja az arcvonásokat. A maszk alkalmazásával a bőr 

kisimul, megújul, élettel teli lesz.

- Feszesíti a bőrfelszínt.

- A Botox-hoz hasonló eredménnyel, elsimítja az apróbb ráncokat.

- Élénkíti a vérkeringést, hidratál és véd a szabad gyökök károsító hatásai ellen.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Hibiscus ("a Botox Növény") mag kivonat (botox hoz hasonló oligopeptid), alginát 

por, agyag por. Parfümöt és parabéneket nem tartalmaz. 

HASZNÁLATA - KABIN:

Elsősorban a fito'LIFT kezelésben alkalmazd, de minden olyanban is 

felhasználhatod, ahol a bőr gyors feszesítésére van szükség. Adj 90ml 20C-os vizet 

a 30g pormaszkhoz és egy percig gyors mozdulatokkal kevrd össze homogén 

állagúvá. Ugyancsak gyors mozdulatokkal vidd fel az arc a nyak és a dekoltázs 

bőrére. (a maszk 6 perc alatt megköt)! 15 perc hatóidő elteltével egy darabban 

lehúzhatod, ezután tonizáld a bőrt. 

JELLEMZŐK:

Pormaszk
ÖSSZETEVŐK: Diatomaceous Earth, Algin, Calcium Sulfate Hydrate, Tetrasodium Pyrophosphate, Dextrin, 

Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract.

FC10604 / 30g

BIO OLIVA ANTI-AGEING KRÉM, 250ml
SZŐLŐMAG OLAJJAL ÉS BOTYNOX-SZAL

Natúr összetételű, sűrű, bőrfeszesítő, o/v emulzió száraz és igényes bőrre, 40 év 

felett. Masszázskrémként vagy 24 órás krémként alkalmazhatod.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A gazdag összetételű krém shea vajjal és olíva levél kivonattal, komplex védelmet 

ad és egyben táplálja a bőrt. Az alkalmazott olajok (bio olíva, avokádó, ligetszépe és 

szőlőmag ola) visszazsírozzák és segítenek megtartani a bőr víztartalmát, a 

hibiscus kivonat a botox-hoz hasonló hatású, gátolja az izmok összehúzódását. 

- Erős antioxidáns hatású, védi a bőrsejteket a szabadgyököktől.

- Bőrtápláló olajokkal hozzájárulhat a bőrfelszín rugalmasságának megőrzéséhez.

- A hibiscusból nyert botox hatású összetevő jelentősen csökkentheti a ráncok 

kialakulását. 

FŐBB HATÓANYAGAI:

Shea-vaj, bio olíva, avokádó- , ligetszépe- szőlőmag olaj, hibiscus és olíva levél 

kivonat. Parabéneket nem tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'LIFT 40+ kezelésekben a 24 Lépéses Masszázs során, masszírozó krémként 

alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Nappali vagy éjszakai krémként, szérum vagy zselé fölé vidd fel.

JELLEMZŐK:

Sűrű, o/v típusú emulzió
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Sheabutter (Butyrospermum parkii), Cetylstearyl Alcohol, Coco 

Caprylate/Caprate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Glucoside, Avocado (Persea gratissima) Oil, 

Oenothera biennis Oil (Evening Primrose), Vitis vinifera (Grape Seed) Oil, Oliva europaea (Olive) Extract, 

Hydrolyzed Wheat Protein, Urea, Sorbitol, Lysine, PCA, Diglycerin, Lactic Acid, Sodium PCA, Tocopheryl 

Acetate, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, ( bio- orgnic), Panthenol, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, 

Hibiscus Esculentus Extract, Magnesium Ascorbyl Phoshate, Perfume, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, 

Potassum Sorbate.

FC10602 / 250ml 



A TERMÉSZETES HIDRATÁLÁS TITKAI



PILLANGÓFA KÖNNYŰ, HIDRATÁLÓ NAPPALI KRÉM, 

250ml
KUKORICA- ÉS SZŐLŐMAGOLAJJAL, SHEA VAJJAL

Könnyű mélyhidratáló emulzió száraz ( 99,75% -ban natúr összetétel) érzékeny és 

tápanyag hiányos bőrre nappali krémként. 

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A Peruban őshonos pillangófa kivonata igen gazdag poliszaharidokban, amelyek 

hozzájárulnak a bőr hidratációjához, míg a shea vaj, a kukoricacsíra és szőlőmag 

olajok,valamint a fehérmályvagyökér kivonat elősegítik a vízmegtartást. Az urea 

ugyancsak szuper hidratáló. A Krém rendszeres nappali alkalmazásával javul a bőr 

vízháztartása, a hidratáció, az apróbb ráncok elsimulnak, a bőr visszanyeri fiatalos 

kinézetét.

- Mélységében hidratálja a bőr felső hámrétegét.

- Értékes olajokkal pótolja a tápanyagokat a bőrből.

- Megnyugtatja a bőrirritációt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Kukoricacsíra- és szőlőmag olaj, shea vaj, pillangófa kivonat, urea, E 

vitamin,hidratáló komplex (NMF), stabil C-vitamin (MAP),  fehérmályvagyökér 

kivonat. Parabéneket  és glutént nem tartalmaz, vegán. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'HYDRO kezelés végén nappali, elbocsátó krémként alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

A megtisztított bőrre reggelente vékony rétegben vidd fel.

JELLEMZŐK:

Könnyű o/v emulzió
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Coco-

Caprylate/Caprate, Zea Mays (Corn) Oil, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Vitis Vinifera (Grape) Seed 

Oil, Cetearyl Glucoside, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, 

Diglycerin, Urea, Tocopheryl Acetate, Perfume, Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Protein, Lysine, PCA, 

Sorbitol, Allantoin, Dehydroacetic Acid, Lactic Acid, Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum, Althaea Officinalis 

(Marshmallow) Root Extract, Tocopherol (and) Beta-Sitosterol (and) Squalene, Magnesium Ascorbyl 

Phosphate, Ferulic Acid, Citronellol, Linaleool.

FC10704 / 250ml 

BIO KÖRÖMVIRÁG KRÉM, 250ml
SHEA VAJJAL ÉS SZŐLŐMAG OLAJJAL

Natúr összetételű (99,8%), sűrű emulzió olajokkal, körömvirág kivonattal és 

természetes hidratáló komplex-szel, száraz, érzékeny, vízhiányos bőrre. 

Masszázshoz v. éjszakai krémként.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az értékes olajok (napraforgó, kukorica és szőlőmag) visszazsírozzák a száraz bőrt, 

és segítenek a vízmegtartásban. A hidratáló komplex mélységében ellátja a bőrt a 

hiányzó nedvességgel. A körömvirág kivonat bőrnyugtató hatású. A krém 

rendszeres alkalmazásával a száraz, érzékeny és tápanyaghiányos bőr visszanyeri 

egyensúlyát, hidratált és élettel teli lesz. 

- Mélységében hidratálja a bőr felső hámrétegét.

- Értékes olajokkal pótolja a tápanyagokat a bőrből.

- Megnyugtatja a bőrirritációt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Shea vaj, napraforgó és szőlőmag olaj, körömvirág kivonat (bio- organic), 

búzaprotein, urea, pillangófa kivonat, stabil C -vitamin (MAP) és E vitamin, ferulic 

sav, hidratáló komplex (NMF,)bisabolol. Parabéneket és glutént nem tartalmaz, 

vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'HYDRO kezelésekben a 24 Lépéses Masszázs során, masszírozó krémként 

alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Elsősorban éjszakai krémként, a megtiszttított bőrre vidd fel, vékony rétegben.

JELLEMZŐK:

Sűrű o/v emulzió
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Zea Mays 

(Corn Germ) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Coco-Caprylate/Caprate, Sunflower Seed (Helianthus 

Annuus) Oil, Grape (Vitis vinifera) Seed Oil, Cetearyl Glucoside, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, 

Diglycerin, Sodium PCA, Urea, Xanthan Gum, Perfume, Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum,  

Lactic Acid, Calendula Officinalis (Marigold) Extract, Sodium Benzoate, Hydrolyzed Wheat Protein, Lysine, 

PCA, Sorbitol, Dehydroacetic Acid, Caesalpinia Spinosa (Tara) Gum,Tocopherol (and) Beta Sitosterol (and) 

Squalene, Magnesium Ascorbyol Phosphate, Ferulic Acid,  Citronellol, Linoleool.

FC10703 / 250ml 



KIWI KRÉMZSELÉ, 250ml
BIO ALOE ÉS PILLANGÓFA KIVONATTAL

Közepesen sűrű, szuperhidratáló, emulgeált gél, amely elsősorban a 

száraz, vízhiányos bőr működésére van kiegyenlítő hatással. 

Nappali vagy éjszakai alkalmazásra.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A krémzselé hatóanyagi közül a bio aloe nagymennyiségű vizet tartalmaz, egyben 

regeneráló és bőrnyugtató hatású, a kiwi gyümölcskivonata vitaminokban és 

nyomelemekben, a perui pillangófa hidratáló hatású poliszaharidokban gazdag. A 

bőrtápláló zsírok és olajok megakadályozzák a vízvesztést. A krémzselé 

alkalmazásával a száraz bőr hidratáltsága és tápanyagellátása jelentősen javul, 

kiegyensúlyozottabb működésű lesz.

- Gyümölcskivonatai mélységében hidratálják a száraz bőrt.

- A minősített bio aloe vera az egyik leghatásosabb hidratáló, regeneráló, 

gyulladásgátló hatású növényi kivonat.

- A krémzselé használatával a bőr feltöltődik nedvességgel és vitaminokkal, élettel 

teli lesz.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio aloe, pillangófa és kiwi kivonat, bőrbarát zsírok és olajok. Parabeneket nem 

tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'HYDRO kezelés végén nappali, elbocsátó krémzseléként alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Bőrállapottól függően reggel és este is alkalmazható. A megtisztított bőrre vigyél fel 

kis mennyiséget és masszírozd be. 

JELLEMZŐK:

Közepesen sűrű gél 
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Extract (bio-organic), Cetearyl Alcohol, 

Cetearyl Glucoside, Carbomer, Benzyl Alcohol, Tridecane, Undecane, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, 

Hydrolyzed Caesalpinia Spinosa (Tiny Holdback) Gum, Actinidia Chinensis (Kiwi) Extract, Dehydroacetic 

Acid, Cetyl Palmitate, Coco-Glycerides, Parfum, Sodium Cetearyl Sulfate, Sodium Hydroxide, Caesalpinia 

Spinosa (Tiny Holdback) Gum, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Linalool, 

Citronellol.

FC10702 / 250ml 

HYALURON FÁTYOLMASZK, 1db 
BIOSZACHARIDDAL ÉS KOLLAGÉNNEL

Vékony - hatóanyagokkal dúsított - fátyolmaszk, amely a száraz, 

érzékeny és tápanyag hiányos bőrre azonnali hatású kezelésként alkalmazható.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Kókusztej fermentálásából származó, értékes hatóanyagokkal átitatott biocellulóz 

mátrix maszk, hyaluronnal, Fucogéllel, kollagénnel és aloe juice-zal dúsítva. Az értékes 

összetevők segítenek megőrizni a bőr víztartalmát, javítják fesszességét. A Fucogél 

egy olyan cukorkomplex, amely közel 80%-al növeli a bőr hidratáltságát. A Fátyolmaszk 

a száraz, érzékeny és tápanyag hiányos bőrre azonnali hatású kezelésként 

alkalmazható, jelentősen növeli hidratáltságát, egyben bőrnyugtató hatású.

- Mélységében hidratálja a bőr felső hámrétegét.

- Értékes hatóanyagokkal pótolja a tápanyagokat a bőrből.

- Megnyugtatja a bőrirritációt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Hyaluron sav, fermentált kókusztej mátrix, bioszaharid (Fucogel), kollagén, aloe juice. 

Parabeneket nem tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'HYDRO kezelésekben a maszk lépésben alkalmazd. Nyisd fel a tasakot és a 

maszk mindkét oldaláról távolítsd el a védőréteget. A megtisztított arcbőrre felülről 

lefelé simítsd rá, majd 15–20 perc elteltével vedd le és tonizáld a bőrt. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

A megtisztított arcbőrre felülről lefelé simítsd rá, majd 15–20 perc elteltével vedd le és 

tonizáld a bőrt. 

JELLEMZŐK:

Vékony, hatóanyaggal átitatott fátyolmaszk
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycerin, Polyacrylate-13, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Polyisobutene, Disodium EDTA, Sodium Hyaluronate, Parfum (Fragrance), Biosaccharide Gum-1, Citric Acid, 

Polysorbate 20, Sorbitan Isostearate, Sodium Citrate, Soluble Collagen, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, 

Hexyl Cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Linalool, Aloe Barbadensis Leaf Juice 

Powder.

FC10705 / 1db 



A TERMÉSZETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT 
BŐRMŰKÖDÉS TITKAI



BIO UBORKA KRÉMZSELÉ, 250ml
CITROM KIVONATTAL ÉS BÚZAPROTEINNEL

Könnyű, lágy emulgeált gél, amely minden bőrtípus, de elsősorban a zsíros és 

vegyes bőr működésére van kiegyenlítő hatással. Nappali vagy éjszakai 

alkalmazásra.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A krémzselé minősített bio uborka kivonata vitaminokban és nyomelemekben 

gazdag, faggyúszabályzó, összehúzó hatású összetevőket tartalmaz. A 

citromkivonat enyhe hámlasztó hatású citromsavat (AHA) tartalmaz, amely 

kiegyenlítő hatással van a zsíros és vegyes bőr állapotára. Az urea és a könnyű, 

bőrtápláló olajok megakadályozzák a vízvesztést, krémzselé alkalmazásával a 

zsíros-vegyes bőr állapota javul, kiegyensúlyozottabb működésű lesz.

- Hidratáló, tápláló hatású. 

- Enyhe hámlasztó hatásával serkenti a bőrmegújulást.

- Bőrtisztító hatású, elősegíti a zsíros, vegyes bőr normális működését.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio uborka kivonat, urea, citom kivonat, citoromolaj, búzaprotein, allantoin. 

Parabeneket nem tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PURE kezelés végén nappali, elbocsátó krémzseléként alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Bőrállapottól függően reggel és este is alkalmazható. A megtisztított bőrre vigyél fel 

kis mennyiséget és masszírozd be. 

JELLEMZŐK:

Lágy gél
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Propanediol, Glycerin, Caprylyl-Caprylate/Caprate, Tridecane, Undecane, 

Carbomer, Benzyl Alcohol, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract (bio-organic), Diglycerin, Sodium 

PCA, Urea, Sodium Hydroxide, Citrus Limonum (Lemon) Fruit Extract, Citrus Limonum (Lemon) Oil, 

Dehydroacetic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Lysine, PCA, Sorbitol, , Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit 

Extract, Allantoin, Parfum, Lactic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, Citronellol, Citric 

Acid..

FC10802 / 250ml

BIO TEAFA OLAJ AROMA MASZK, 250ml
SZEGFŰSZEG OLAJJAL ÉS EZÜST KOLLOIDDAL

Natúr összetételű (99,8% ban) sűrű krémmaszk, jellegzetes illatú aroma 

olajokkal, ezüst kolloiddal, aknés, zsíros és vegyes bőrre.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A különleges olaj komplex (bio teafa, bio szegfűszeg, mirtusz) és az ezüst kolloid 

hatékonyan akadályozzák a baktériumok fejlődését. A mezei zsurló kivonat és a C 

vitamin fokozzák a bőr ellenálló-képességét és segítik a sebgyógyulást, míg a 

levendulának bőrnyugtató hatása van. A maszk rendeszeres alkalmazásával a 

zsíros és vegyes bőr jelentősen javul, visszanyeri egyensúlyi állapotát.

- Az aroma olajoknak fertőtlenítő és a baktériumok fejlődését gátló hatásuk van.

- Az ezüst kolloid antibakteriális hatást fejt ki.

- A zsíros és vegyes bőr állapota jelentősen javul.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio teafa és bio szegfűszeg olaj, ezüst kolloid, kaolin, pantenol, bio levendula víz, 

levendula virág őrlemény, mirtusz olaj, mezei zsurló kivonat, allantoin, stabil C 

vitamin (MAP) és E vitamin, hidratáló komplex (NMF). Parfümöt és parabeneket és 

glutént nem tartalmaz, vegán. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PURE kezelésekben lemosható maszkként alkalmazd. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

A megtisztított arcbőrre vidd fel hetente egyszer, krémpakolásként. Hagyd rajta 10-

15 percig, majd langyos vizes szivaccsal mosd le. Utána tonizálj.

JELLEMZŐK:

Sűrű krémmaszk
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Bolus Alba, Corn (Zea Mays) Oil, Propanediol, Glyceryl 

Stearate, Cellulose, Panthenol, Cera Alba, Cetyl Palmitate, Collodial Argentum (and) Aqua (Water), 

Glycerin, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Water (bio-organic), Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl 

Sulfate, Xanthan Gum, Lactic Acid, Diglycerin, Eugenia Caryophyllus (Clove) Leaf Oil (bio-organic), Sodium 

PCA, Urea, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Chips, Myrtus Communis (Myrtus) Leaf Oil, Melaleuca 

Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil (bio-organic), Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Hydrolyzed Wheat 

Protein, Lysine, PCA, Sorbitol, Equisetum Arvense (Horsetail) Extract, Allantoin, Magnesium Ascorbyl 

Phosohate, Lactic Acid, Potassium Sorbate, CI 19140, Tocopherol (and) Beta - Sitosterol (and) Squalene.

FC10807 / 250ml  • Br. Nagyker. ár: 4.200,- Ft



BIO TEAFA OLAJ, 100%-OS, 30ml

Természetes, tiszta illóolaj, zsíros és vegyes bőr kezelésére.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

Az Ausztráliában őshonos teafa leveléből préselt olaj gyógyító ereje évezredek óta 

ismert. Az olaj kiváló antiszeptikus és gombaölő hatású.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio nevelésű, Ausztrál teafa leveléből préselt, 100%-osan tiszta illóolaj. Parfümöt és 

parabéneket nem tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A bőrre közvetlenül alkalmazva vagy krémekbe, zselékbe keverve kitűnő 

eredménnyel használható a felszíni pattanásokra, gyulladásokra.

HASZNÁLATA - OTTHON:

A bőrre közvetlenül alkalmazva vagy krémekbe, zselékbe keverve kitűnő 

eredménnyel használható a felszíni pattanásokra, gyulladásokra.

JELLEMZŐK:

100%-osan tiszta illóolaj
ÖSSZETEVŐK: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil (bio-organic), Tocopherol.

FC10808 / 30ml

CSIPKEBOGYÓ ZSELÉ, 250ml
VADGESZTENYE – ÉS ZÖLD TEA LEVÉL KIVONATTAL

Lágy összehúzó gél hamamelisszel és zöld teából származó csersavval. Összehúzza 

a pórusokat, finomabbá varázsolja a bőrt.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A könnyű zselé kifejezetten a pórusok összehúzására alkalmas növényi kivonatokat 

tartalmaz. A csipkebogyó kivonata összehúzó hatású csersavat, hámlasztó AH 

savakat (alma és citromsav), flavonoidokat és A, B1, C vitaminokat tartalmaz. A 

vadgeszteny kivonata cserzőanyagokat tartalmaz, érfal erősítő, gyulladáscsökkentő, a 

zöld tea erős antioxidáns. A Zselé alkalmazásával a kezelés során igénybevett bőr 

megnyugszik, a pórusok összehúzódnak. 

- Gyorsan összehúzza a kitágult pórusokat.

- Regenerálja a bőrfelszínt.

- Nyugtatja a gyulladásos gócokat.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Csipkebogyó-, vadgesztenye és zöld tea levél kivonat. Parabéneket nem tartalmaz. 

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'PURE kezelésben a tisztítás, nyomkodás után vékony rétegben egyenletesen 

vidd fel a maszkot spatula segítségével, hagyd rajta 10 percig, majd bő vízzel öblítsd 

le. Más olyan kezelésben is alkalmazhatod, ahol a tisztítás után a pórusok 

összehúzására, a bőr megnyugtatására van szükség. 

JELLEMZŐK:

Lágy gél
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Xantan Gum, Rosa Canina Fruit Extract, Camellia Sinensis Leaf  Extract, 

Aesculus Hippocastanum Extract, Phenoxyethanol , Ethylhexylglycerin, Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool, 

Geraniol, Limonene.

FC10806 / 250ml



A TERMÉSZETES BŐRNYUGTATÁS TITKAI



BIO GINKGO KRÉM, 250ml
ÁRNIKA ÉS KÖRÖMVIRÁG KIVONATTAL

Sűrű emulzió( 99,75 % ban natúr összetételű) érett, igényes és érzékeny, rozaceás 

bőrre éjszakai v. masszázs krémként.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A Krém három legfontosabb összetevője a bio minősítésű ginkgo kivonat, egy 

hidratáló, illetve egy növényi komplex. A ginkgo energizáló, szabadgyökfogó, de 

egyben gyulladáscsökkentő és keringés javító hatású, míg a növényi komplex 

(árnika, körömvirág, vadgesztenye) ugyancsak gyulladáscsökkentő, érfalerősítő és 

jelentősen javítja a rozáceás bőr állapotát. A hidratáló komplex (urea, PCA, 

búzaprotein) jelentősen javítja a bőr vízmegtartásást. A Krém rendszeres 

alkalmazásával a rozáceás tünetek javulnak, az igényes bőr visszanyeri fiatalos 

fényét, ragyogását.

- Összetevői szabadgyök fogó anti-oxidánsok, a bőr megújul, megfiatalodik.

- Erősíti a hajszálereket, fokozza rugalmasságukat.

- Hármas hatás: bőrmegújító, regeneráló, erős hidratáló, valamint a rozáceás állapot 

javulását elősegítő.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Shea vaj, kukoricacsíra olaj, napraforgómag olaj, panthenol, E vitamin, urea, ginkgo 

(bio-organic) és körömvirág kivonat, allantoin, vadgesztenye, árnika, hamamelisz, 

borostyán, orbáncfű és szőlőlevél kivonat,  hidraláló komplex (NMF), stabil C-vitamin 

(MAP). Parabéneket és glutént  nem tartalmaz, vegán.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'SENSE kezelésben a 24 Lépéses fitoC Masszázs során, masszázskrémként 

alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Elsősorban éjszakai krémként, a megtisztított bőrre vidd fel, vékony rétegben.

JELLEMZŐK:

00%-osan Sűrű emulzió
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 

Caprylic/Capric Triglyceride, Zea Mays (Corn) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl 

Stearate Citrate, Coco-Caprylate/Caprate, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Benzyl Alcohol, Glyceryl 

Caprylate, Xanthan Gum, Diglycerin, Sodium PCA, Urea, Ginkgo Biloba Leaf Extract (bio-organic), Perfume, 

Salycilyc Acid, Calendula Officinalis (Marigold) Extract, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Hydrolyzed 

Wheat Protein, Lysine, PCA, Sorbitol, Potassium Sorbate, Allantoin, Lactic Acid, Aesculus Hippocastanum 

(Horse Chesnut) Seed Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, Hedera 

Helix (Ivy) Leaf Extract, Hypericum Perforatum (St John's Wort) Flower Extract,Vitis Vinifera (Grape) Leaf 

Extract, Tocopherol (and) Beta - Sitosterol (and) Squalene, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Color-CI19140 

Lecithin, Citronellol, Linoleool

FC10902 / 250ml



BIO KOMLÓ KRÉMPAKOLÁS, 250ml 
SHEA VAJJAL ÉS OLIVA OLAJJAL

Könnyű krémpakolás bőrnyugtató olajokkal és növényi kivonatokkal, 

az érzékeny bőr irritációjának csökkentésére, megnyugtatására.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A bio minősítésű komló kivonatban található keserűanyagok hatásosan nyugtatják 

az érzékeny, irritált bőrt. A ligetszépe és a bio mandula olaj ugyancsak bőrnyugtató 

hatású. A csipkebogyó és az aloe kivonatok jó hatással vannak az érzékeny, irritált 

bőr állapotára. A Pakolás alkalmazásával az érzékeny bőr megnyugszik, visszanyeri 

egyensúlyi állapotát. 

- Nyugtatja az érzékeny bőrt, javítja komfort érzetét.

- Csökkenti az irritációt, a bőr feszülését.

- Nélkülözhetetlen tápanyagokkal látja el és javítja a bőr védekezőképességét.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio komló kivonat, shea vaj, olíva, jojoba, bio mandula és ligetszépe olaj, aloe juice 

és csipkebogyó kivonat. Parabeneket nem tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'SENSE kezelés során, a pakolás lépésben vidd fel a bőrre, hagyd hatni 10-15 

percig, majd langyos vizes szivaccsal mosd le vagy a maradékot masszírozd be a 

bőrbe. 

HASZNÁLATA - OTTHON:

A megtisztított arcbőrre vidd fel hetente egyszer, krémpakolásként. Hagyd rajta 10-

15 percig, majd langyos vizes szivaccsal mosd le. Utána tonizálj.

JELLEMZŐK:

Könnyű krémpakolás
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Mono 

Stearate, Glycerin (plant origin), Cera Alba, Olea Europaea (Oliva) Fruit Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Simmondsia Chinensis (Jojojba) Seed Oil, Sodium Hydroxide, 

Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Rosa Canina (Dog Rose) Fruit Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 

Almond) Oil (bio-organic), Humulus Lupulus (Hop) Extract (bio-organic) (and) Glycerin (and) Water (and) 

Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Citric Acid, Oenothera Biennis (Evening Primerose) Seed 

Oil, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Sodium Phytate (and) Aqua (and) Alcohol, Parfum, Citronellol, 

Linalool.

FC10904 / 250ml 

BIO HÁRSFAVIRÁG NAPPALI KRÉM, 250ml 
SÁRGA SZILVA BARKA KIVONATTAL ÉS KUKORICA OLAJJAL

Lágy, enyhén zsíros emulzió, száraz, érzékeny és hiperszenzitív

bőrre, nappali krémként.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A dél-amerikai sárga szilva kivonata (a hatóanyagot a növény barkájából vonják ki) 

igen gazdag flavonoidokban, szaponinokban, oligoszacharidokban. Ezek az 

összetevők gátolják a bőrérzékenységben résztvevő enzimek (5-LOX és COX) 

működését úgy, hogy csökkentik azok aktivitását. A bio hársfavirág víznek 

ugyancsak kitűnő nyugtató hatása van, míg a növényi zsírok és olajok 

megakadályozzák a bőr további vízvesztését, visszazsírozzák a szárazságra 

hajlamos, érzékeny bőrt.  

- Gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatású, a különleges bio hársfavirág víz és a 

sárga szilva (ximenia americana) kivonatnak köszönhetően.

- A bőr hidratáltsága jelentősen javul.

- Az alkalmazott olajok táplálják, visszazsírozzák a bőrfelszínt.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio hársfavirág víz, sárga szilva (ximenia americana) barka kivonat, kukorica olaj, 

shea vaj, szőlőmag és jojoba olaj, urea, búzaprotein, szkvalán, allantoin, E vitamin, 

Q10. Parabeneket nem tartalmaz.

HASZNÁLATA - KABIN:

A fito'SENSE kezelés során könnyű masszírozó krémként vagy a kezelés végén 

nappali krémként alkalmazd.

HASZNÁLATA - OTTHON:

Bőrállapottól függően nappal, esetleg este is alkalmazható. A megtisztított bőrre 

vigyél fel kis mennyiséget és masszírozd be. 

JELLEMZŐK:

Könnyű o/v emulzió
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Zea Mays (Corn) Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Butyrospermum 

Parkii (Shea) Butter, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Tilia Vulgaris (Linden) Water (bio-organic), Vitis 

Vinifera (Grape) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil, Tridecane, Undecane, Cetearyl Glucoside, 

Benzyl Alcohol, Diglycerin, Sodium PCA, Urea, Lactic Acid, Hydrolyzed Wheat Protein, Lysine, PCA, Sorbitol, 

Ximenia Americana (Yellow Plum) Bark Extract, ,Squalane, Allantoin, Dehydroacetic Acid, Parfum, Xanthan 

Gum, Tocopheryl Acetate, Citic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Ubiquinone, Linalool, Citronellol.

FC10903 / 250ml 



A TERMÉSZETES FÉNYVÉDELEM TITKAI -
FÉNYVÉDŐ KRÉMEK NAPOZÁSHOZ ÉS 

NAPPALI FÉNYVÉDELEMHEZ



BIO SÁRGARÉPA FÉNYVÉDŐ KRÉM, SPF20, 50ml / 100ml
ROZMARING LEVÉL KIVONATTAL, A- ÉS E- VITAMINNAL

Vízálló, közepesen sűrű fényvédőkrém, széles spektrumú UVA és UVB 

fényvédőkkel, minden bőrtípusra. Hatékonyan véd a káros UV sugárzástól.

Nem natúr, kémiai fényvédőket tartalmaz.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A Fényvédő Krém liposzómákba zárt (kémiai) fényvédőket tartalmaz. Hatásukat 

kiegészíti az ugyancsak fényvédő turlajdonságú bio karotin olaj. Megfelelő használat 

esetén (lsd: Alkalmazás) a Krém hatékonyan véd a Nap káros UV sugaraitól és a 

napégéstől.

- Nem zsíros, nem tömíti el a pórusokat, nem hagy nyomot a bőrön és a

ruházaton.

- Megfelelő mértékben vízálló.

- A könnyű állagának köszönhetően jól terül a bőrön, nagyobb területre is könnyű 

felvinni.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Lecitin liposzómákba zárt, UVA és UVB fényvédők, bio sárgarépa olaj, rozmaring 

levél kivonat, stabil C vitamin (MAP), E vitamin. Parabeneket és glutént nem 

tartalmaz.

KABIN HASZNÁLATA: 

A kezelés végén fényvédő krémként alkalmazd, vékony rétegben vidd fel a szérum 

és a bőrtípusnak megfelelő konzisztenciájú nappali krém fölé.

HASZNÁLATA - OTTHON:

ÁLTALÁNOSAN: Fényvédő krémként alkalmazd, vékony rétegben vidd fel a szérum

és a bőrtípusnak megfelelő konzisztenciájú nappali krém fölé.

NAPOZÁSHOZ: Legalább 20 perccel a napozás előtt, nagyobb mennyiségben vidd

fel az arc és a test napsugárzásnak kitett bőrfelületére. Alkalmazd ismét ahogy

szükséges vagy 40 perccel úszás, ill. erős izzadát okozó szabadtéri sportolás után.

2 óránként ismételd meg a felvitelt egyéb esetekben. Erős napsugárzásban végzett

téli sportokhoz is használhatod.

JELLEMZŐK:

Közepesen sűrű krém
ÖSSZETEVŐK: Fényvédő összetevők: Octocrylene 8% w/w, Homosalate 8% w/w, Avobenzone 5% w/w. 

Egyéb összetevők: Aqua (Water), Hydrogenated Lecithin, Polyacrylamide, Phenethyl Alcohol, C13-14 

Isoparaffin, Potassium Sorbate, Laureth-7, Alcohol Denat., Citric Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 

Oil (bio-organic) (and) Daucus Carota (Carrot) (bio.organic) Root Extract (and) Tocopherol (and) 

Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Lactic Acid, Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP), 

Phenylisohexanol.

FC21701 / 50ml, FC11701 / 100ml



A TERMÉSZETES TESTÁPOLÁS ÉS ANTI-
CELLULIT KEZELÉSEK TITKAI



BIO BOROSTYÁN ANTI-CELLULIT ZSELÉ, 250ml / 1000ml
ROZMARING OLAJJAL

Lágy, enyhe vérbőséget okozó zselé, cellulit, alakhibák és fogyási csíkok hatékony 

kezelésére.

VÁRHATÓ EREDMÉNY:

A zselé keringést fokozó hatóanyagai javítják a bőr vérellátását, fokozzák az 

anyagcserét. A bio borostyán kivonat gazdag szaponinokban és bőrfeszesítő 

hatóanyagokban, a bio rozmaring olajnak frissítő, keringést javító hatása van. Az 

anti-cellulit zselé rendszeres alkalmazásával javul a bőr állapota, a fogyási-

terhességi csíkok mérete csökken. Sportolás előtti bemelegítéshez is használható.

- Formálja és megszépíti az alakot, fokozza a zsírbontást és csökkenti a szövetek 

ödémáját.

- Feszessé és rugalmassá teszi a bőrt.  

- Fokozatosan csökkenti a fogyási és terhességi csíkok méretét.

FŐBB HATÓANYAGAI:

Bio borostyán kivonat és bio rozmaring olaj. Parfümöt és parabéneket nem 

tartalmaz.

KABIN HASZNÁLATA: 

Egyszerre legfeljebb két-három tenyérnyi területet, vékonyan kenj be és hagyd 

felszívódni. Lágy testmasszázst is alkalmazhatsz a hatóidő alatt. A kezelt területen 

enyhe bőrpír jelentkezhet. FONTOS: Vigyázz arra, hogy szembe, különösen 

érzékeny bőrfelületre, nyíltsebes bőrre és nyálkahártyára ne kerüljön!

HASZNÁLATA - OTTHON:

Egyszerre legfeljebb két-három tenyérnyi területet, vékonyan kenj be és hagyd

felszívódni. A kezelt területen enyhe bőrpír jelentkezhet. FONTOS: Vigyázz arra,

hogy szembe, különösen érzékeny bőrfelületre, nyíltsebes bőrre és nyálkahártyára

ne kerüljön!

JELLEMZŐK:

Lágy zselé
ÖSSZETEVŐK: Aqua (Water), Propanediol (natural origin), Glycerin (natural origin), Polysorbate-20, 

Carbomer, Benzyl Alcohol, Rosmarinus Officinalis Oil (bio-organic), Methyl Nicotinate, Sodium Hydroxide

Magnesium Ascorbyl Phosphate, Hedera Helix Leaf Extract (bio-organic), Dehydroacetic Acid, CI 19140, 

Chlorophyl (CI75810), Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid. 

FC21002 / 250ml, FC11002 / 1000ml
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