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Kétfázisú (olaj és víz) 
hatóanyag – vitamin és aktív 
elemek - koncentrátumok az 

évszaknak megfelelő
bőrápolás szerint. 

Használat előtt jó fel kell 
rázni, néhány cseppet a 

bőrre felvinni, reggel vagy 
este.



ŐSZ

- Csökkenő külső hőmérséklet
- Gyakori csapadék
- Hűvös szél

Az évszakok kozmetikai problémái

TÉL

- Alacsony külső hőmérséklet
- Havas eső, hó
- Fűtés
- Kevesebb mozgás

Az időjárási hatások kedveznek a keringési 
rendellenességek kialakulásának, csökken a bőr 
hidratációja, rugalmassága,feszessége. érkeringése, 
feszessége.



Exkluzív kétfázisú szérum az őszi évszakra kifejlesztett hatóanyag 
összetétellel, minden bőrtípusra. 
Várható eredmény: A C-vitamin stimulálja a mikrokeringést és az 
anyagcserét, megóvja a bőrt a szabad gyököktől. Támogatja a 
kollagénképződést, és ezáltal növeli a bőr vitalitását és rugalmasságát. 
A rooibos és az édesgyökér kivonat enyhíti a bőrpít és érfalerősítő
hatású. Az jojoba és édesmandula olaj rugalmassá teszi a bőrt, erősíti 
a természetes bőrgátot, így védi a káros időjárási és környezeti 
hatásoktól. A hialuronsav növeli a bőr nedvességtartalmát. Lágy 
textúrájú készítmény, gyorsan felszívódik, nem képez  zsíros 
filmréteget a bőrfelületen. 
Legfontosabb hatóanyagok: jojoba olaj, édes mandula olaj, szója 
olaj, hialuronsav, C vitamin, rooibos levél kivonat,  édesgyökér kivonat.
Kabin kezelés: Masszírozó krém, maszk vagy nappali elbocsátó krém 
alá vidd fel vékony rétegben.
Otthoni alkalmazás: Használat előtt rázd fel alaposan, pár cseppet 
vigyél fel a letisztított arcbőrre, és lágyan masszírozd be. Reggel és 
este is alkalmazhatod. 

Öszetevők (INCI): Aqua ( Water ), Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Propylene Glycol, 
Phenoxyethanol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Prunus Amygdalus (Sweet Almond) 
Oil, Glycine Soja (Soybean) Oil, Butylene Glycol, Sodium Chloride, Parfum, Chondrus Chrispus
Extract, Sodium Hyaluronate, Dipotassium Glycyrrhizate, Ethylhexylglycerin, Annato (Bixa
Orellana) Seed Extract, Ethyl Ascorbic Acid, Aspalathus Linearis (Rooibos) Leaf Extract, Ascorbic
Acid, CI 75470, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
CI 19140, Benzyl Alcohol, Propyl Gallate, p‐Anisic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Sodium Hydroxide, Dehydroacetic Acid

RG253V • 15ml  • Jav. fogy. ár:   7.200,‐ Ft

NÉGY ÉVSZAK KÉTFÁZISÚ SZÉRUM – ŐSZ, 15ml
FOUR SEASON – AUTUMN



NÉGY ÉVSZAK KÉTFÁZISÚ SZÉRUM – TÉL, 15ml
FOUR SEASON - WINTER

Exkluzív kétfázisú szérum a téli évszakra kifejlesztett hatóanyag 
összetétellel, minden bőrtípusra.
Várható eredmény: A szérum használata fokozza a sejtek regenerálódását és 
a bőr rugalmasságát, a bőr észrevehetően simább lesz. Hidratáló hatású, 
szabályozza a faggyútermelést, javítja a bőr szerkezetét és megvédi a 
kiszáradástól.
Legfontosabb hatóanyagok: argánolaj, szkvalán, A vitamin, hialuronsav, 
napraforgó mag olaj, édes narancshéj olaj, E vitamin.
Kabinkezelés: Masszírozó krém, maszk vagy nappali elbocsátó krém alá
vidd fel vékony rétegben.
Otthoni alkalmazás: Használat előtt rázd fel alaposan, pár cseppet vigyél fel a 
letisztított arcbőrre, és lágyan masszírozd be. Reggel és este is alkalmazhatod. 

Összetevők: Aqua (Water), Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, 
Argania Spinosa Kernel Oil, Soluble Collagen, Squalane, Sodium Chloride, Limonene, Retinyl
Palmitate, Chondrus Chrispus Extract, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Annato (Bixa Orellana) Seed Extract, Citric Acid, CI 75470, Citrus
Aurantium Dulcis (Orange) Oil, Tocopherol, Propyl Gallate, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate

RG254V • 15ml  • Jav. fogy. ár:   7.400,‐Ft



RG115C • 1db  • Jav. fogy. ár: nincs

HŰSÍTŐ, HIDRATÁLÓ, HATÓANYAGOS FÁTYOL MASZK, 1db
COOLING FLEECE MASK

Zselé állagú hatóanyaggal átitatott, előrecsomagolt fátyolmaszk, minden 
bőrtípusra, zsíros és vegyes bőrre is.  Uborka kivonattal, hyaluronsavval és 
kevés alkohollal.
Várható eredmény: Frissítő, regeneráló és hidratáló hatású. Szabályozza a bőr 
faggyú működését.
Legfontosabb hatóanyagok: Uborka kivonat: gazdag összetételű hatóanyag, 
elsősorban vitaminokat és nyomelemeket tartalmaz. Hidratáló és szabályozza a 
bőr faggyúműködését.
Hyaluronsav: kitűnő vízmegkötő, a saját térfogatának több százszorosát képes 
felvenni és a bőrbe jutva  elraktározni.
Parabeneket és parfümöt nem tartalmaz.
Kabinkezelés: Vedd ki a csomagolásból a lapmaszkot, óvatosan nyisd szét 
és helyezd az arcra. 20 - 30 perc hatóidő után távolítsd el, a fölösleges gélt 
masszírozd be vagy töröld le. Kiegészítésként alá MultiPulle szérumot és gőzt 
is alkalmazhatsz.
Otthoni bőrápolás: Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Összetétel (INCI): Aqua (Water), Alcohol Denat., Butylene Glycol, Glycerin, Betaine, 
Phenoxyethanol, Xantan Gum, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Menthyl Lactate, Caprylyl
Glycol, Sodyum Hyaluronate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate



Uborka (Cucumis sativus)

A tökfélék családjába tartozik, ugyanazon nemzetség tagja, 
mint a sárgadinnye. Kutatások szerint a Himalája déli oldaláról 
származik, és már mintegy 3000 éve termesztik. Az ókori 
Egyiptomban szomjoltó uborkát kaptak a kőfejtő rabszolgák, 
Tiberius császár gyógyszerként fogyasztotta. Régen még 
sokkal keserűbb volt az uborka, ezen hosszas nemesítéssel 
javítottak. 
Magyarországon valószínűleg a 13. században jelent meg, és 
főúri és kolostorkertekből került a paraszti termesztésbe.

Az uborka lédús növény, víztartalma a 97%-ot is elérheti. 
Gazdag ásványi anyagokban (magnézium, nátrium, kálium, 
vas, foszfor stb.), antioxidánsokban (pl. koffein sav), valamint 
vitaminokban: C-vitamint, a B-vitaminok teljes skáláját, A-
provitamint, E-vitamint tartalmaz.

Remek bőrpuhító, hámosító, valamint kipirosodás- és viszketés 
gátló növény.



MANDULA NYUGTATÓ MASZK, 250ml
ALMOND RELAX MASK

Hidratáló hatású krémmaszk, minden bőrtípusra, de különösen a száraz, 
érzékeny bőrre. 
Várható eredmény:  Hidratálja és táplálja a bőrt, megerősíti a bőr védekező
mechanizmusát. Kellemes mandula illata wellness élménnyé teszi a használatát.
Legfontosabb hatóanyagok: édes mandula kivonat és olaj, shea vaj, argánolaj, 
szkvalán, E és C vitamin.
Kabinkezelés: Vidd fel a maszkot az arc, nyak és a dekoltázs területére, 10-15 perc 
hatóidő leteltével langyos vízzel mosd le.
Otthoni bőrápolás: Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Összetevők: Aqua (Water), Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Kaolin, Glycerin, Decyl Cocoate, 
Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Stearic Acid, Cetyl Palmitate, Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa (Kernel) Oil, 
Squalane, Cetearyl Glucoside, Sucrose Stearate, Benzyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond Fruit) 
Extract, Xanthan Gum, Parfum, p‐Anisic acid, Alcohol, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Citric
Acid, Hexyl Cinnamal, Ascorbyl Palmitate, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Sodium Benzoate, Propyl Gallate, 
Ascorbic Acid

RG121C • 250ml  • Jav. fogy. ár:  nincs



Édes mandula olaj (Prunus Amygdalus Dulcis)

A mandula a rózsafélék családjába tartozik. Szép, rózsaszín és 
fehér színben játszó virága a szűziesség szimbóluma, a reggeli 
fagyok ellenére a téli hónapok végén az első gyümölcsfák között 
bontja szirmait.
Az édesmandula eredetileg a Közel-Keletről származó fa, 
manapság azonban a mediterrán vidéken mindenhol termesztik.
Növényi olaját már a rómaiak is bőrápoló termékekben 
hasznosították, az előkelő ókori egyiptomi hölgyek is használták 
masszázskenőcsökhöz mézzel, illatos borral és fahéjjal keverve.

Az édesmandula olaját a mandulafák terméseiből préseléssel nyerik 
ki. Az így kapott, selymesen tápláló és puhít, könnyen felszívódó, 
halványsárga növényi olaj a bőrápolás egyik alapeleme.
A mandulaolaj jótékony hatását elsősorban gazdag B-vitamin és 
magas Omega-9 telítetlen zsírsavtartalmának köszönheti. A 
mandulaolaj legnagyobb részét a linolsav és olajsav alkotja, 
amelyeknek fontos szerepe van a bőr védelmében és a szárazság 
megszüntetésben.
A mandulaolaj gazdag B1, B2, és B6 vitaminban, és E-vitamint is 
tartalmaz. 



Gél állagú aromamaszk minden bőrtípusra, zsíros és vegyes 
bőrre is. Frissítő, nyári emlékeket idéző, kellemes mangó illattal.
Várható eredmény: A maszk alkalmazásával a bőr felfrissül, 
hidratációja fokozódik, az arcszín ragyogóbbá válik. 
Legfontosabb hatóanyagok: Mangó és szőlő kivonat, panthenol, E-
vitamin, allantoin, kámfor, alkohol.
Kabin kezelés: A Rosa Graf kezelésekben arcmasszázs utáni 
pakolásként alkalmazhatjuk. Mikromasszázshoz és iontoforézishez
kiváló: megkönnyíti az elektródák mozgatását a bőrfelszínen, közben 
a mikromasszázs hatására a maszk nagy része fel is szívódik a 
bőrbe. Ultrahangos kezeléshez is kiválóan alkalmazható.
Otthoni alkalmazás: Csak szalonkezelésekben alkalmazzuk!

Öszetevők (INCI): Aqua(Water), Alcohol denat., Glycerin, Panthenol, PEG‐40 Hydrogenated 
Castor Oil, Trideceth‐10, Acrylates/C10‐30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzyl Alcohol, Vitis
Vinifera (Grape) Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract, 
Parfum, Sodium Hydroxide, Menthyl Lactate, Allantoin, p‐Anisic Acid, Dehydroacetic Acid, 
Camphor, Phenoxyethanol, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Sulfate, CI 75470, CI 19140

RG125C • 250ml  • Jav. fogy. ár: nincs

MANGÓ FRISSÍTŐ MASZK, 250ml
FRIZZANTE MANGO MASK



Mangó (Mangifera indica)

Édes ízű, egzotikus gyümölcsöt termő fa. 
Őshazája India. Több mint 4000 éve termesztik. Távoli 
rokona a kesudiónak és a pisztáciának. Akár 20 méter 
magasra is megnőhet.
A mangót egyes távol-keleti országokban a 
szerelem szimbólumának tartják.

A Föld egyik legmagasabb olajtartalmú gyümölcse, melynek 
bőrápoló tulajdonságai hasonlóak a shea-, és a 
kakaóvajéhoz. Különbsége zsírsav-összetételében 
található, ugyanis közel fele-fele arányban tartalmaz telített 
és telítetlen zsírokat. Gazdag B-, C-, D-, E-és A vitaminban, 
valamint esszenciális aminosavakban és folsavban. A bőrt 
rugalmassá és hidratáltá teszi, öregedésgátló hatású, és 
nagyon jól felszívódik. 



SZÍNEZETT HIDRATÁLÓ KRÉM, 30ml – VILÁGOS BÉZS, BÉZS, NAP-BÉZS  
BB CREAM

Színezett nappali krém minden bőrtípusra, de különösen problémás bőrre. 
A készítmény több funkciót is tartalmaz egyben: hidratáló bőrápoló, make-up, 
hibajavító, elfedő. Enyhén fényvédő hatású is.
Várható eredmény: Miközben természetes, friss árnyalatot ad a bőrnek, 
fertőtlenítő, pórusösszehúzó hatású is.
Legfontosabb hatóanyagok: Szójaolaj, árvácska, hamamelis és kamilla 
kivonat, alkohol, E vitamin, stabil C vitamin, urea (hidratáló), ánizssav 
(antiszeptikus).
Kabinkezelés: A letisztított bőrre, a kezelés után vékony rétegben vidd fel. 
Otthoni bőrápolás: Reggel, a bőr tisztítása és tonizálása után, vékony rétegben 
kell felvinni. Szükség esetén előtte használható a szokásos nappali krém is.

Összetevők: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl
Palmitate, Glycerin, Glycine Soja Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl
Stearate, Cetearyl Alcohol, Benzyl Alcohol, C14-22 Alcohols, Hamamelis Virginiata
(Witch Hazel) Leaf Water, Propylene Glycol, Polyacrilate Crosspolymer-6, Potassium
Sorbate, Parfum, C12-20 Alkyl Glucoside, Sodium Lactate, Citric Acid, Alcohol, Serine, 
Viola Tricolor (Pansy) Flower Extract, Dehydroacetic Acid, Hydroxyethyl Urea, Sorbitol, 
Limonene, Tocopherol, Glucose, Butylphenyl Methylpropional, Alcohol denat, Lactose, 
Benzyl Salicylate, Sodium Chloride, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, 
Geraniol, Alpha-Isomethyl Ionone, Phenoxyethanol, Linalool, Ascorbyl Palmitate, p-anisic
Acid, Benzyl Benzoate, Allantoin, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Citral, Sodium
Hidroxide, Eugenol, Ascorbic Acid, Sorbic Acid, CI77491, CI77492, CI77718, CI77499

RG3071V, 3072V, 3073V • 30ml • Jav. fogy. ár: 6.500,‐ Ft



Mi az a BB krém?

A BB jelentése Blemish Balm, vagyis a bőrhibákat elfedő balzsam.

A BB krémet német bőrgyógyászok fejlesztették ki. 
Kezdetben hámlasztások, illetve lézeres műtéti beavatkozások után 
alkalmazták, hogy enyhítsék és egyben elfedjék a bőrirritációt és a 
hegeket a gyógyulás időszakában úgy, hogy közben védje a fénytől és 
meggyorsítja, segítse a bőr gyógyulását is.

A BB-krém tulajdonképpen egy színezett nappali ápoló készítmény, 
amelynek még extra tulajdonságai is vannak, így többet tud egy 
alapozónál: nem csupán elfedi a bőrhibákat, ápolja, hidratálja, élettelivé
teszi a bőrt, ránctalanít és a káros napsugaraktól is véd.



Termékkönyv

RGLATER   • 1db



ST Beauty Kft. 
TH: 1147 Budapest, 
Ilosvai Selymes u. 5.

www.st-beauty.co

Az üzlet nyitvatartása: 
H-P: 9-14

Központi Megrendelés: 
Tel.: +36-1-329-4298, 

+36-1-329-4060, 30-334-0859
Email: megrendeles@st-beauty.co
Viber, WhatsUp: +36-30-484-5939
Messenger: ST Beauty Webáruház

Webáruház: www-st-beauty-shop.co

Szalon Konzulensek:
Ferenczi Kata (Budapest, Nyugat M.o.) – 70-607-0942

kataferenczi@st-beauty.co

Hegedűs Mónika (Csongrád, Bács-Kiskun m.) 
- 30-822-4065

moni.hegedus@gmail.com

Zentai Gábor (Kelet M.o.) - 30-822-4057 
zentai.gabor73@gmail.com

Keresd a Facebookon is: Rosa Graf Magyarország

2019 ŐSZ-TÉL
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BIO MANDARIN ARCTEJ, 500ml
BIO ZSÁLYA TONIK, 500ml

BIO CITROMFŰ TONIK, 500ml
BIO VADGESZTENYE 

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM, 75ml 
BIO TEAFA OLAJ MASZK, 250ml



ANANÁSZ ENZIMPEELING POR, 30g
BIO PAPAYA ENZIMPEELING TONIK, 250ml

C VITAMIN SZÉRUM, 50ml
AHA GYÜMÖLCSSAV KOKTÉL SZÉRUM, 50ml

AHA 70% GÉL, 30ml
MULTIVITAMIN MASZÁZSKRÉMEK, 250-500ml

HYDRAPEN



BIO MANDARIN ARCTEJ, 500ml

Lágy, közepesen sűrű, arclemosó tej, mandarin olajjal 
és hamamelisz vízzel, zsíros és vegyes bőrön történő alkalmazásra.

Várható eredmény:
- Kíméletesen, de hatékonyan tisztítja a bőrfelszínt.
- Megőrzi a bőr természetes védőrétegét.
- Csökkenti a fokozott faggyútermelést, javítja a bőr állapotát.

Legfontosabb hatóanyagok: Zöldmandarin héj olaj (bio-organic), 
mandarin olaj, hamamelisz víz (bio-organic), uborka kivonat, stabil 
C-vitamin, allantoin, pantenol. Parfümöt és parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Isopropil Myristate, Cetyl Stearyl Alcohol, Glycerin Monostearate, Cucumis Sativis
(Cucumber) Fruit Extract (and) Glycerin (and) Water (Aqua), Hamamelis Virginiana Flower Water (bio-organic), 
Stearic Acid, Glycerin, Citrus Reticulate (Tangerine) Oil, Dimethicon, Panthenol, Allantoin, Citrus Reticulate 
(Tangerine) Peel Oil (bio-organic), Lactic Acid, Sodium Ascorbil Phosphate, Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, 
Natrium Hydroxid.

FC10103  • 500ml  • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft



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.



BIO ZSÁLYA 
ALKOHOLOS TONIK, 500ml

Frissítő, összehúzó, fertőtlenítő hatású alkoholos arctonik, 
zsálya kivonattal, kámforral, mentollal, zsíros és vegyes bőrre.

Várható eredmény:
- A zsíros, vegyes bőr felfrissül.
- A faggyútermelés csökken, a bőrállapot javul.
- A szalicilsav enyhe hámlasztó hatására a bőrfelszín megújul.

Legfontosabb hatóanyagok:  Orvosi zsálya kivonatok (bio-organic) 
(alkoholos és glicerines), hamamelis (varázsmogyoró) víz (bio-
organic), szalicil sav (béta hidroxi sav), mentol, kámfor. Parfümöt és 
parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Alcohol, Salvia Officinalis (Sage) (and) Water (and) Ethanol 96%, Salvia
Officinalis (Sage) (bio-organic) (and) Glycerin (and) Water, Hamamelis Virginiana Flower Water (bio-organic), 
Phenoxyethanol (and) Caprylyl Glycol, Salicilic Acid, Menthol, Chamfor, Natrium Hydroxid.

FC10104  • 500ml • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft



Az orvosi zsálya kivonata antimikrobiális (hatékonyan 
gátolja a baktériumok fejlődését), sebgyógyító hatású. 
A hamamelisz-varázsmogyoró pórusöszehúzó 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.



BIO CITROMFŰ TONIK, 500ml

Alkoholmentes, növényi kivonatokkal (citromfű, hamamelisz és 
uborka) dúsított vizes oldat, a száraz, érzékeny, normál és igényes bőr 
tonizálására - a tisztítás utáni második lépésként. 

Várható eredmény:
- A száraz, érzékeny és igényes bőr felfrissül.
- Élénkül a vérkeringés, javul a bőr oxigénellátása.
- Javul a bőr hidratáltsága és csökken az érzékenysége. 

Legfontosabb hatóanyagok: Bio citromfű, bio hamamelisz és bio uborka 
kivonat, valamint NMF (természetes hidratáló faktor) és stabil C-vitamin. 
Parfümöt és parabéneket nem tartalmaz. 

Öszetevők (INCI): 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, Lactic Acid, Cymbopogon Flexuosus (Malabar Lemongrass) Oil (bio-
organic). 

FC10103  • 500ml  • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft



A növényi kivonatok, mint a citromfű, a hamaelisz
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 száraz, érzékeny és normál, ill. igényes bőrön 
történő alkalmazásával a bőr megtisztul, hidratált lesz. 
Tökéletesen előkészíti a további hatóanyagok 
befogadására.



BIO VADGESZTENYE 
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM 
ÉS MASZK EGYBEN, 75ml
Gazdag összetételű, parfümmentes krém és maszk egyben, 
nagyhatású növényi kivonatokkal, a szemkörnyék és az ajkak 
ápolására.

Várható eredmény:
- Elsimítja az apróbb ráncokat.
- Kiváló bőrtápláló hatású.
- Erős anti-oxidáns.

Legfontosabb hatóanyagok: Vadgesztenye kivonat (bio-organic), 
mezei katáng (vadcikória) kivonat, shea vaj, szőlőmag olaj, pillangófa 
kivonat, E vitamin, stabil C-vitamin, argán rügy kivonat. Parfümöt és 
parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): 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, 
Gluconolactone, Paraffinum Liquidum, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Asorbyl Palmitate, Argania Spinosa
(Argan) Sprout Cell Culture, Calcium Gluconate.

FC10202  • 75ml  • Jav. fogy. ár: 9.800,- Ft



A Szemkörnyékápoló Krém 
legfontosabb összetevői 
a bio vadgesztenye és a mezei 
katáng 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 alkalmazá-
sával a szemkörnyéki apróbb 
ráncok elsimulnak, a vízhiányos bőr 
állapota jelentősen javul, 
az igényes bőr megújul, visszanyeri 
fiatalos fényét, ragyogását.



BIO TEAFA OLAJ MASZK, 250ml

Natúr összetételű krémmaszk, jellegzetes illatú aroma olajokkal, 
ezüst kolloiddal, aknés, zsíros és vegyes bőrre.

Várható eredmény:
- 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.

Legfontosabb hatóanyagok: Bio teafa és bio szegfűszeg olaj, ezüst
kolloid, kaolin, pantenol, bio levendula víz, levendula virág őrlemény,
mirtusz olaj, mezei zsurló kivonat, allantoin, stabil C és E vitamin,
hidratáló komplex. Parfümöt és parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): 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, Lactic Acid, Potassium
Sorbate, CI 19140, Paraffinum Liquidum, Tocopheryl, Acetate, Asorbyl Palmitate, Lecithin.

FC10807  • 250ml  • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft



A különleges olaj komplex (bio teafa, bio szegfűszeg, 
mirtusz) és az ezüst kolloid hatékonyan akadályozzák 
a baktériumok fejlődését. A mezei zsurló kivonat 
és a stabil C vitamin fokozzák a bőr ellenálló-képességét 
és segítik a sebgyógyulást, míg a levendulának 
bőrnyugtató hatása van. A maszk rendszeres 
alkalmazásával a zsíros és vegyes bőr jelentősen javul, 
visszanyeri egyensúlyi 
állapotát.



ANANÁSZ ENZIMPEELING POR és 
BIO PAPAYA ENZIMPEELING TONIK, 
10g és 250ml
Por: Finompor alakú, enzimpeeling, minden bőrtípusra. 
A Tonikkal együtt alkalmazva, kíméletes, de hatékony hámlasztást eredményez.
Tonik: Alkoholmentes enzimpeeling vizes oldat, minden bőrtípusra. 
A Porral együtt alkalmazva kíméletes, de hatékony hámlasztást eredményez.

Várható eredmény:
- Kíméletesen, de hatékonyan oldja a felső hámréteget.
- Érzékeny bőrön is alkalmazható.
- A Tonikkal együtt történő alkalmazásával a bőr megújul, felkészül 
további hatóanyagok befogadására. 

Legfontosabb hatóanyagok POR: Ananász kivonat, proteázok
parabéneket nem tartalmaz. TONIK: Bio papaya és gomba enzim 
kivonat. Parfümöt és parabéneket nem tartalmaz.
Kabin kezelés: 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.

Öszetevők (INCI) POR: Maltodextrin, Talc, Sodium Carboxymethyl Starch, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit
Extract, Parfum (Fragrance), Protease, Citronellol, Linalool. TONIK: Aqua (Water), Aqua (Water) (and)
Glycerin (and) Carica Papaya Fruit Extract (bio-organic) (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate
(and) Citric Acid, Glycerin, Aqua (Water) (and) Glycerin (and) Mucor Miehei Extract (and) Sodium Citrate
(and) Citric Acid (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate (and) Phytic Acid, Phenoxyethanol (and)
Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxid.

FC101021  • 10g
FC101022  • 250ml



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.

A bio minősítéső papaya 
kivonata papain enzimet 
tartalmaz, amely kiváló hámoldó
hatású. Ezt egésziti ki, 
egy ugyancsak hámoldó
gombakivonat enzim komplex. 
A Tonikot, közvetlenül 
a kezeléskor a Porhoz adva, 
egy hatásos enzimpeeling
komplex képezhető.



Az enzimek biokatalizátorok: gyorsítják a szervezetben lejátszódó kémiai 
reakciók sebességét. Az enzimek túlnyomó többsége fehérje.
Az enzimek nemcsak a zsírok, fehérjék és szénhidrátok lebontásában 
(pl. emésztés) vesznek részt, hanem építő folyamatokban, valamint az 
immunrendszer működésében is.

A gomba enzim kivonat (mucor miehei)



A bőr megújulását, a természetes hámlást enzimek szabályozzák.

SEJTKÉPZŐDÉS

TERMÉSZETES HÁMLÁS

A savas közegben, számos 
enzim működik közre abban, 
hogy a hámsejteket 
összekötő anyagban lévő
kötéseket lebontsa és így 
elősegítse a természetes 
hámlást.

pH 5,5

pH 7.0

pH 7.4



A különböző peeling eljárások, különböző mélységben hatnak.

1. 2. 3.

1. Fizikai peeling (microdermabrázió)

2. Kémiai peeling (pl. glikolsav)

3. Enzimatikus peeling (pl. proteáz)

Ezek az eljárások mind alkalmasak arra, 
hogy egy új sejtréteg kerüljön a felszínre, 
elősegítve ezzel egy megújult, fiatalabb 
bőr kinézetet.



A fitoC gomba enzim kivonata egy proteáz, amelyet a mucor miehei típusú
penész gombából vonnak ki, biotechnológiai eljárással.

A kivont enzim nagyon hasonló a bőrfelszínen megtalálható cathepshin D 
enzimhez és ugyan úgy működik, lebontja az elhalt hámsejtek közötti kötéseket, 
elősegítve ezzel a hámlást.



Az enzimes bontás a felső savas rétegben kezdődik és ahogy az enzim 
lejjebb jut, természetes módon leáll, mivel emelkedik a bőr pH értéke.

A gomba enzim kivonat savas közegben hat (pH 4-5), eredménye egy 
megújult, ragyogó bőr, mellékhatások és túlérzékenység nélkül.



C VITAMIN SZÉRUM, 50ml

Természetes összetételű szérum, 12% stabil C-vitaminnal 
és ferulic savval, minden bőrtípusra.

Várható eredmény:
- Alkalmazásával a bőr feszesebb lesz az apróbb ráncok csökkennek. 
- A pigmentfoltok halványulnak.
- A bőr feltöltődik energiával, élettel teli lesz.

Legfontosabb hatóanyagok: stabil C-vitamin (MAP), ferulic sav, 
aloe juice, NMF (természetes hidratáló faktor), hyaluron sav. Parfümöt 
és parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Magnesium Ascorbyl Phosphate, Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine
(and) Urea (and) Sorbitol (and) Sodium Chloride (and) Allantoin, Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis
Juice Extract, Ferulic Acid, Hyaluronic Acid, Propanediol (sugar origin), Hydroxyethylcellulose, 
Phenoxyethanol (and) Ethylhexyl Glycerine. 

FC10301  • 50ml  • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft



A vízben oldható, stabil C-vitamin (MAP), 
mint az egyik leghatékonyabb, a bőrre igazán ható
összetevő regenerálja, élettel tölti meg a bőrt. 
A növényi eredetű (pl. búza v. rizs) ferulic sav 
egy erős antioxidáns, megtöbbszörözi a C-vitamin 
antioxidáns hatását.
A szérum egy igazi energiabomba a bőrnek, 
a regenerálás mellett erős hidratáló hatása is van. 
Helyileg, pigmentfoltos bőrproblémára is 
alkalmazható.



AHA GYÜMÖLCSSAV KOMPLEX SZÉRUM, 50ml

Természetes összetételű szérum, közel 20% alfa, ill. béta 
hydroxy 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.

Legfontosabb hatóanyagok: glikolsav, szalicilsav, tejsav, 
citromsav, borkősav, stabil C-vitamin (MAP), ferulic sav, 
aloe juice, NMF (természetes hidratáló faktor), hyaluron sav. 
Parfümöt és parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): 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, Sodium Hydroxid, Lactate (and) Lactic Acid (and) Serine (and) Urea (and) Sorbitol (and) 
Sodium Chloride (and) Allantoin, Glycerin (plant origin), Aloe Barbadensis Juice Extract, Alcohol, 
Lactic Acid (and) Aqua (Water), Ferulic Acid, Hyaluronic Acid, Propanediol (sugar origin), 
Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol (and) Ethylhexyl Glycerine, Salycilic Acid. 

FC10303  • 50ml  • Br. Nagyker. ár: 3.900,- Ft • Jav. fogy. ár: 14.800,- Ft



AHA 70%, 30ml

Könnyű, jól terülő gél, 70% glikolsavval és szalicil savval. 
igényes, idősödő és zsíros vegyes bőrre, helyileg alkalmazva.
pH2,5.

Várható eredmény:
- 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 pigmentfoltok halványulnak, a bőr megújul, 
ragyogó lesz.

Legfontosabb hatóanyagok: glikolsav, szalicilsav, stabil 
C vitamin, ferulic sav. Parfümöt és parabeneket nem tartalmaz.

Öszetevők (INCI): Aqua (Water), Glycolic Acid, Alcohol, Ferulic Acid, Hydroxyethylcellulose, 
Phenoxyethanol (and) Ethylhexyl Glycerine, Sodium Hydroxid, Salycilic Acid. 

FC10409  • 30ml  • Jav. fogy. ár: nincs

AHA 70%#

GEL

AHA 70% ZSELÉ

#biotechnology
30ml 3fl.oz



Az alfa és béta hidroxi savak a bőrre direkt 
ható összetevők. Oldják az elhalt hámsejtek 
közötti összetartó réteget, így elősegítik 
a természetes hámlást, illetve a zsíros, 
aknés bőr esetében javítják a 
faggyúcsatornák kiürülését. 
Magas koncentrációban halványítják a 
pigmentfoltokat.
A szérum és a gél igazi bőrmegújítók, 
mindemellett erős hidratáló hatásuk is van. 



MULTIVITAMIN BÁZIS MASZÁZSKRÉMEK, 250-500ml

FC10….  • 250ml  • Jav. fogy. ár: nincs

Natúr és 92%-ban natúr összetételű, jól csúszó, 
nem felszívódó bázis masszázskrémek. 
Kétféle állag: könnyű és normál.

Várható eredmény:
- A masszázs során a bőr felfrissül, javul a keringése.
- A vitaminban gazdag összetétel feltölti, megújítja a bőrt.
- A bör selymes, puha tapintású lesz.

Legfontosabb hatóanyagok: A vitamin (retynil palmitate), 
B5 provitamin (panthenol), B7 vitamin (biotin) H vitamin a 
régi nevén, stabil C-vitamin (MAP), D3 vitamin 
(kolekalciferol), E vitamin (tocopheryl acetate), F vitamin 
(lenolaj-telítetlen zsírsavak), K2 vitamin (menakinon-7), P 
vitamin (rutin), ferulic sav.

Öszetevők (INCI) NATÚR: Aqua (Water), növényi zsírok és olajok, …
Öszetevők (INCI) 92% NATÚR: Aqua (Water), növényi zsírok és olajok, paraffin olaj, 
vazelin…..

MULTIVITAMINS#

BASE MASSAGE CREAM
NATUR, LIGHT

MULTIVITAMIN
BÁZIS MASSZÁZSKRÉM

NATUR, KÖNNYŰ

#biotechnology

250ml e 8.4 fl.oz



Az A vitamin elősegíti a bőr megújulását, 
a B5 provitamin gyulladásgátló, bőrnyugtató hatású, 
a B7 vitamin (biotin-H vitamin) szabályozza a faggyútermelést, 
a stabil C-vitamin (MAP) erős antioxidáns, és hatással van a kollagén 
termelésre, 
a D3 vitamin erősíti a bőr védekezőképességét, 
az E vitamin antioxidáns és bőrregeneráló hatású, 
az F vitamin elősegíti  a hámsejtek képződését, 
a K2 vitamin a bőr öregedésére van gátló hatással, 
míg a P vitamin erősíti az érfalakat és a C-vitamin hatását.





A C vitamin

• A C-vitamin, tudományos nevén  
aszkorbinsav egy antioxidáns
tulajdonságú (erős redukáló szer) 
szerves sav. 

• Fehér vagy világossárga 
kristályok formájában jelenik 
meg. 

• A név eredete: a- fosztóképző
és scorbuticus (=skorbut) mivel 
a molekula hiánya az emberi 
szervezetben skorbuthoz 
vezethet. 

• Az aszkorbinsav 
cukorszárnazéknak tekinthető, 
Vízben jól oldódik. 



A C vitamin
• Felfedezése a skorbut gyógyításához 

köthető, amely az 1500-as években 
már ismert betegség volt.

• 1912-ben sikerült igazolni, 
hogy a skorbut egy hiánybetegség. 

• 1920 ban sikerült azt a tápanyag 
komponenst meghatározni, amelynek 
a hiánya okozza 

• 1928 ban Szent Györgyi azonosította 
a mellékvese kéregben és hexuron
savnak nevezte el.

• Szegeden olyan növényi forrást 
keresett, amelyben megtalálható
volt a sav és a paradicsom-paprikát 
találta erre a célra a legmegfelelőbb-
nek.  

• 1937-ben Hawort és Karrer kémiai 
Nobel-díjat kapott a szerkezet 
megállapításáért.

• Ugyan ebben az évben pedig 
Szent-Györgyi Albert orvosi (élettani) 
Nobel-díjat kapott a C vitamin 
biológiai hatásainak kutatásáért.

Szent-Györgyi           Hawort (USA)                Karrer (CH)



A C vitamin biológiai szerepe
A C vitamin a kötőszöveti rostok egyik típusának, a kollagénnek az előállításához nélkülözhetetlen koenzim. 
C vitamin hiányában a szervezet nem tud kollagént, és így jó minőségű kötőszövetet létrehozni. 
A C vitamin hiánybetegsége a skorbut, ennek tünetei (a fogak meglazulása-elvesztése, ínysorvadás, 
nyálkahártyavérzékenység) is a kollagén képzés zavarából adódnak.

In addition to its antioxidant function, vitamin C is also a cofactor for a number of enzymes. The enzymes proline hydroxylase and lysyl hydroxylase are important in the formation
of the protein collagen. Hydroxylase means that the enzymes add alcohol (hydroxyl, -OH) to the amino acids proline and lysine, as shown below. Pproline and lysyl hydroxylases
require ferrous iron (Fe2+) to function. But in the course of the hydroxylating proline or lysine, ferrous iron (Fe2+) is oxidized to ferric iron (Fe3+). Ascorbic acid is required to 
reduce Fe3+ to Fe2+, forming semidehydroascorbic acid in the process. With Fe2+, the enzyme is then able to continue to hydroxylate proline and lysine.



A C vitamin előfordulása

Az L-aszkorbinsav megtalálható mind 
a növényi, mind az állati szervezetben. 
Egyes növények aszkorbinsav-tartalma
különösen nagy. 100g csipkebogyó 400mg, 
a paradicsompaprika 180, a citrom 45, a
burgonya 24 mg aszkorbinsavat tartalmaz.



A stabil C vitamin

A C vitamin levegő, hő és víz
hatására gyorsan elbomlik
(oxidálódik).

Leggyakrabban alkalmazott stabil 
formái az ascorbyl palmitate, 
a sodium ascorbyl phosphate
és a magnesium ascorbyl
phospate. 

A fitoC az olajos fázisban 
az ascorbyl palmitatátot a vizesben 
pedig a magnesium ascorbyl
phosphatot alkalmazza.



A stabil C vitamin

Erőteljes antioxidáns,
akadályozza a szabadgyökök 
Kialakulását.

Elősegíti a kollagén
termelést, antiage hatású. 

Javítja a bőr rugalmasságát. 

Csökkenti a hiperpigmentá
ciót, halványítja a pigment
foltokat. 





HAMAROSAN ÉRKEZNEK:

BIO MÁLNA ARCTEJ, 500ml
5 PEPTID SZÉRUM, 50ml

Q10 SZÉRUM, 50ml
MULTIVITAMIN ALAP ZSELÉK, 250ml



TERVEZÉS ALATT:

HAT ÚJ TERMÉK 
(felpuhító, hyaluronok, retinol, nappali krémek, fényvédők, parfümök)
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„mindig a kevés a sok!”
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insta hashtagek

#organic
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Megújult weboldal

Megújuló weboldal



Köszönjük a figyelmet!



ST Beauty Kft. 
TH: 1147 Budapest, 
Ilosvai Selymes u. 5.

www.st-beauty.co

Az üzlet nyitvatartása: 
H-P: 9-14

Központi Megrendelés: 
Tel.: +36-1-329-4298, 

+36-1-329-4060, 30-334-0859
Email: megrendeles@st-beauty.co
Viber, WhatsUp: +36-30-484-5939
Messenger: ST Beauty Webáruház
Webáruház: www-st-beauty-shop.co

Szalon Konzulensek:
Ferenczi Kata (Budapest, Nyugat M.o.) – 70-607-0942

kataferenczi@st-beauty.co
Hegedűs Mónika (Csongrád, Bács-Kiskun m.) - 30-822-4065

Moni.hegedus@gmail.com
Zentai Gábor (Kelet M.o.) - 30-822-4057 

zentai.gabor73@gmail.com

Keresd a Facebookon is: fitoC

2019 ŐSZ-TÉL


