
ÚJ NATUR termékek         
és kezelések 

- természetes börápolás
felsöfokon!



Az Ön potenciális Natur ügyfelei

Bőrtípus Minden bőrtípusra.

A természethez fűződő viszony Közeli kapcsolat a természettel és a 
környezetvédelemmel.

Gondolatvilág Aggódik a környezetszennyezés miatt, 
érzékenyen reagál erre és ennek következtében 
védi a természetet.

Tapasztalat a kozmetikumokkal Számtalan tapasztalata van a kozmetikumok terén 
és fontos számára a gondosan válogatott 
természetes összetevő.

Bőrápolási szokások Környezet- és természettudatos hozzáállás az 
élete része.

Igény a tanácsra Professzionális tanácsra van szüksége, ami 
hangsúlyt fektet az összetevők elmagyarázására 
és azok hatására. Nagyon fontos az ellenőrzött 
alapanyag és termékelőállítás.

Hajlandóság a prémium ár Relatív nagy hajlandóság a prémium árkategória 
megfizetésére megfizetésére, cserébe a gondosan válogatott, 

aktív összetevőkért és a hatékony, természetes 
bőrápolásért. 



Tisztán növényi alapú, gondosan válogatott 
és értékes: 

a Natur sorozat aktív összetevői

Az argan olaj az egyik legritkább olaj a világon. Az argan fák csak 
Marokkóban nőnek. Az argan olaj különösen gazdag természetes 
tocopherol-ban (E-vitamin), fenolokban, karotinoidokban, linol
savban, valamint egyszeres és többszörösen telítetlen 
zsírsavakban (80%). 

Argan olaj

A természetes Q10 koenzim nélkülözhetetlen a sejtek 
védelméhez. A szervezet a saját Q10 készletét előállítja az 
energiafelhasználás szerint és elérhetővé teszi a celláknak és a 
kötőszöveteknek. Ahogy öregszünk a testünk egyre kevesebb 
Q10-et tud termelni, de táplálék kiegészítőkkel és 
kozmetikumokkal pótolhatjuk. 

Q10 koenzim

Előallítása biotechnológiával és mikro-organizmusokkal történik. A 
hyaluron sav alapvető hidratáló, anti-ageing hatással. 

Hyaluron sav

A gránátalmamag értékes olaja béta karotint, ásványi 
összetevőket, flavonoidokat és esszenciális zsírsavakat tartalmaz. 
A gránátalmamagok együttműködése a zsírsavak egyedi 
palettájával garantálja az olaj radikális tisztító hatását. 
Alkalmazás/hatás: ránccsökkentő és bőrerősítő. 

Gránátalmamag 
olaj

A piros szőlő magjából és héjából állítják elő. Oligomer
procyanidin-t tartalmaz, ami erős anti-oxidáns, így radikális tisztító
hatású. 

Szőlőmag kivonat

Lágy növényi olaj magas linol és linolen sav (esszenciális zsírsav) 
tartalommal. Kiegyensúlyozó hatással bír a bőr lipid tartalmára, 
ezáltal kedvező a száraz bőrre. 

Szőlőmag olaj

LeírásAktív összetevők



Natur – Természetes bőrápolás felsőfokon

A magas minőségű ROSA GRAF Natur termékek alapjai az értékes növényi olajok, 
amelyek elsősorban organikus termesztésből származnak, valamint a megújuló
forrásból származó emulgeátorok. Garantáltan elhagytuk a polietilén-glikol, az ásványi 
olajok, a szintetikus színező- és tartósítószerek, valamint a parabenek használatát, így 
biztosan érezheti, hogy 100%-osan természetes bőrápoló sorozatot választott.

Natur Gyengéd Arclemosó Tej - Mild Cleansing Milk

Reggel és este, mogyorónyi mennyiséget vigyen fel az arcra, a nyakra és a dekoltázs 
területére, emulgeálja vízzel és lágy, körkörös mozdulatokkal tisztítsa le a bőrt.

Alkalmazás

Szója olaj (lecitin, E-vitamin, esszenciális zsírsavak, egyenletessé és simává teszi a bőrt, 
gyorsítja a sejtmegújulást) jojoba olaj (hidratáló), szőlőmag olaj (magas linoleic és linolenic –
esszenciális zsírsav tartalmú, anti-oxidáns hatású), gránátalmamag olaj (béta-karotin, 
ásványi anyagok, flavonoidok), uborka kivonat (hidratáló, bőrkisimító, tisztító)

Hatóanyagok

Kabin

500ml

Termékszám:

2200C 

Lakossági

200ml

Termékszám:

2200V 

Természetes alapokon nyugvó tisztítás, 
amely elősegíti a hidratálást és az 
esszenciális zsírsavakat biztosítja a 
megfelelő bőrállapot eléréséhez. 
Csodás kezdet a bőrápolás további 
lépéseihez! 

Leírás

Natur Gyengéd Arctisztító Tonik - Refreshing Tonik

Reggel és este a tisztítás után itasson át egy vattakorongot a tonikkal és gyengéden törölje át 
a bőrt.

Alkalmazás

Szőlőmag kivonat (radikális tisztító), gránátalmamag kivonat (ráncok halványítása, 
bőrerősítés), 7% alkohol (denaturálatlan)

Hatóanyagok

Kabin

500ml

Termékszám:

2201C 

Lakossági

200ml

Termékszám:

2201V 

Miközben felfrissíti a bőrt, egyidőben
ápolja is. Leírás



Natur – Természetes bőrápolás felsőfokon

Natur Könnyű Nappali Hidratáló Krém - Reactivating Day Care

Reggelente használja a tisztítást és felfrissítést követően. Finoman masszírozza be a bőrbe.Alkalmazás

Jojoba olaj (hidratáló, ápoló, lágyító hatású), szőlőmag olaj (magas linol és linoleni–
esszenciális zsírsav tartalmú, anti-oxidáns hatású), gránátalmamag olaj (béta-karotin, 
ásványi anyagok, flavonoidok), argan olaj (megelőzi a bőr idő előtti öregedését, véd a 
szabadgyököktől, hidratál, eszenciális zsírsavak), Q10 (koenzim, radikális tisztító, véd a 
környezeti hatásoktól), hyaluron sav (hidratál, elősegíti a kollagén és elasztintermelést)

Hatóanyagok

Kabin

250ml

Termékszám:

2202C 

Lakossági

50ml

Termékszám:

2202V 

Alkalmazása után azonnal bársonyosan 
puha lesz a bőr. A természetes olajok 
ápolják, védik a bőrt és ragyogó arcszínt 
biztosít egész napra.

Leírás

Natur Éjszakai Regeneráló Krém - Reactivating Night Care

Esténként használja a tisztítást és felfrissítést követően. Finoman masszírozza be a bőrbe.Alkalmazás

Jojoba olaj (hidratáló, ápoló, lágyító hatású), babassu olaj (magas lauric sav tartalmú – anti-
microbal hatású, gazdag – ideális a száraz bőrre), szőlőmag olaj (magas linoleic és linolenic –
esszenciális zsírsav tartalmú, anti-oxidáns hatású), gránátalmamag olaj (béta-karotin, ásványi 
anyagok, flavonoidok), argan olaj (megelőzi a bőr idő előtti öregedését, véd a 
szabadgyököktől, hidratál, eszenciális zsírsavak), Q10 (koenzim, radikális tisztító, véd a 
környezeti hatásoktól), hyaluron sav (hidratál, elősegíti a kollagén és elasztintermelést)

Hatóanyagok

Kabin

250ml

Termékszám:

2203C 

Lakossági

50ml

Termékszám:

2203V 

Gazdag, ápoló éjszakai krém, amely 
biztosítja egész éjjelen keresztül 
mindazt, amire egy megerőltető nap 
után szüksége van a bőrnek. 
Bársonyosan puhává teszi a bőrt.

Leírás



Natur – Természetes bőrápolás felsőfokon

Hetente egyszer alkalmazza a bőr letisztítása után. Kb.3 percig masszírozza a bőrbe, majd 
mossa le és folytassa a szokásos bőrápolást.

Alkalmazás

Jojoba olaj (hidratáló, ápoló, lágyító hatású), szőlőmag olaj (magas linoleic és linolenic –
esszenciális zsírsav tartalmú, anti-oxidáns hatású), gránátalmamag olaj (béta-karotin, 
ásványi anyagok, flavonoidok), argan olaj (megelőzi a bőr idő előtti öregedését, véd a 
szabadgyököktől, hidratál, eszenciális zsírsavak), Q10 (koenzim, radikális tisztító, véd a 
környezeti hatásoktól), gránátalma mag virág (bőrradírozó hatású)

Hatóanyagok

Kabin

250ml

Termékszám:

2204C

Lakossági

nincs

Lágy peeling termék, amely eltávolítja 
az elhalt hámsejteket, ezáltal 
visszanyeri a bőr a természetes 
ragyogását.

Leírás

Hetente egyszer alkalmazza bőr letisztítása, felfrissítése és a peeling után. Vigye fel az arca, 
a nyakra és a dekoltázsra, hagyja hatni 10-15 percig, majd szedje le.

Alkalmazás

Szőlőmag olaj (anti-oxidáns hatású), gránátalmamag olaj (ásványi anyagok, flavonoidok), alga 
gél (ásványi anyagok, nyomelemek, vitaminok), panthenol (nyugtató, sebgyógyító)

Hatóanyagok

Kabin

250ml

Termékszám:

2205C

Lakossági

nincs

A frissítő és természetes gélmaszk
használata után a bőr sokkal 
erősebbnek és üdébbnek tűnik. A 
bőrszárazság okozta apróbb ráncok 
kisimulnak, a bőr visszanyeri 
ragyogását.

Leírás

Natur Peeling Krém - Peeling

Natur Gélmaszk – Gel Mask



Natur – Természetes bőrápolás felsőfokon

A tisztítást és a felfrissítést követően alkalmazza az arc, a nyak és a dekoltázs területén, 
gyengéden bemasszírozva.

Alkalmazás

Szezám olaj (erősíti a bőrt, linolen sav, serkenti a vérkeringést, támogatja az anyagcserét), 
jojoba olaj (hidratáló, ápoló, lágyító hatású), szőlőmag olaj (magas linol és linolen –
esszenciális zsírsav tartalmú, anti-oxidáns hatású), gránátalmamag olaj (béta-karotin, 
ásványi anyagok, flavonoidok)

Hatóanyagok

Kabin

30 ml

Termékszám:

2250C

Lakossági

nincs

Nagyhatású kiegészítő ápoló termék, 
szalon használatra. Erősíti, 
bársonyossá teszi a bőrt, gondoskodik 
az optimális bőrápolásról.

Leírás

A tisztítást és a felfrissítést követően alkalmazza az arc, a nyak és a dekoltázs területén, 
gyengéden bemasszírozva.

Alkalmazás

Rooibos kivonat (ásványi anyagok, nyomelemek), vadgesztenye (erősíti az érfalat), vitaminok, 
búzacsíra olaj (E és A vitamin, esszenciális zsírsavak), szójalecitin (helyreállítja a pH értéket, 
megakadályozza a bőr kiszáradását, véd az agresszív környezeti hatásokkal szemben, 
támogatja a bőr barrier rétegének természetes védekezőképességét)

Hatóanyagok

Kabin

30 ml

Termékszám:

2253C

Lakossági

nincs

Kiegészítő ápolás az érzékeny bőr 
számára. Ellátja a bőrt vitaminokkal és 
ásványi anyagokkal és védi, erősíti a 
hajszálereket.

Leírás

Natur Gránátalma/Szőlőmag Anti-age Szérum - Serum Pomegranate/Grape Seed

Natur Rooibos/Vadgesztenye Nyugtató Szérum - Serum Rooibos/Horse Chestnut



Natur – Természetes bőrápolás felsőfokon

A tisztítást és a felfrissítést követően alkalmazza az arc, a nyak és a dekoltázs területén, 
gyengéden bemasszírozva.

Alkalmazás

Szőlőmag olaj (magas linol és linolen – esszenciális zsírsav tartalmú, anti-oxidáns hatású), 
gránátalmamag olaj (béta-karotin, ásványi anyagok, flavonoidok), argan olaj (megelőzi a bőr 
idő előtti öregedését, véd a szabadgyököktől, hidratál, eszenciális zsírsavak), hyaluron sav 
(hidratál, elősegíti a kollagén és elasztintermelést)

Hatóanyagok

Kabin

30 ml

Termékszám:

2251C

Lakossági

nincs

A kezelés elengedhetetlen része. 
Koncentrált módon gondoskodik az 
igényes bőrről. Az érett bőr kezelésének 
tökéletes kiegészítője.

Leírás

A tisztítást és a felfrissítést követően alkalmazza az arc, a nyak és a dekoltázs területén, 
gyengéden bemasszírozva.

Alkalmazás

Phytovityl D (sejtlégzés stimuláló), fuco gél (tisztán növényi hatóanyag kukoricából és 
szójából)

Hatóanyagok

Kabin

30 ml

Termékszám:

2252C 

Lakossági

nincs

Fáradtnak tűnik és szürkés vagy 
érzékeny a bőre? Ebben az esetben a 
Multipulle Oxygen a tökéletes gyógyír. A 
sejtek légzése helyreáll és üde arcszínt 
biztosít.

Leírás

Natur Multipulle Gránátalma/Szőlőmag  - Multipulle Pomegranate/Grape Seed

Natur MultiPulle Oxigén - MultiPulle Oxygen



Natur – Kezelés igényes bőrre

A kezelés időtartama: 60 perc
A kezelés javasolt ára:  11.800 Ft
Termékek: Natur Gyengéd Arclemosó Tej

Natur Gyengéd Arctisztító Tonik
Natur Peeling Krém
Natur Gránátalma/Szőlőmag Anti-age Szérum
Natur Multipulle Gránátalma/Szőlőmag
Natur Gélmaszk
Natur Éjszakai Regeneráló Krém
Natur Könnyű Nappali Hidratáló Krém 

10 percMasszírozza meg a bőrt.15 mlNatur Éjszakai 
Regeneráló Krém –
Reactivating Night
Care

Masszázs és 
Befejező
Ápolás

1-5 percTegyen megfelelő mennyiségű
Szérumot az arca, a nyakra és a 
dekoltázs területére vagy keverje 
össze a Szérumot a Natur
Éjszakai Regeneráló Krémmel, és 
ezzel végezze el a masszázst.

1 mlNatur Gránátalma/ 
Szőlőmag Anti-age
Szérum –

Serum Pomegranate/ 
Grape Seed

Extra

10-15 percTegye fel a maszkot az arcra, a 
nyakra és a dekoltázsra, és 
hagyja hatni.

5 mlNatur Gélmaszk –

Gel Mask

Maszk

5 percDolgozza be a bőrbe az ampulla 
tartalmát.

2 mlNatur Multipulle
Gránátalma/Szőlőmag-
Multipulle
Pomegranate/ Grape
Seed

Ampulla

10 percEmulgeálja vízzel és a letisztított 
bőrt finoman masszírozza. 

3 mlNatur Peeling Krém -
Peeling

Peeling

1 percTonikkal nedvesítsen be egy 
vattakorongot és finoman törölje 
át a bőrt.

3 mlNatur Gyengéd 
Arctisztító Tonik –
Refreshing Tonic

Tonizálás

5 percEmulgeálja vízzel és alaposan 
tisztítsa le a bőrt.

3 mlNatur Gyengéd 
Arclemosó Tej –

Mild Cleansing Milk

Tisztítás

Időtartam 
(kb.)

KezelésMennyiségTermékLépések

A kezelés lépései:

Az otthoni ápoláshoz ajánlott termékek: Natur Gyengéd Arclemosó Tej 
Natur Gyengéd Arctisztító Tonik
Natur Éjszakai Regeneráló Krém
Natur Könnyű Nappali Hidratáló Krém



Natur – Kezelés érzékeny és rozaceás bőrre

A kezelés időtartama: 60 perc
A kezelés javasolt ára:  11.800 Ft
Termékek: Natur Gyengéd Arclemosó Tej

Natur Gyengéd Arctisztító Tonik
Oxigén Ásványi Agyagos Por Maszk
Multipulle Oxigén
Natur Gélmaszk
Natur Éjszakai Regeneráló Krém
Natur Rooibos/Vadgesztenye Nyugtató Szérum

5 percTegyen megfelelő mennyiséget a 
Szérumból az arc, a nyak, és a 
dekoltázs bőrére és finoman 
masszírozza be.

5 mlNatur Rooibos/ 
Vadgesztenye 
Nyugtató Szérum –
Serum Rooibos/ Horse
Chestnut

Extra 
Befejező
Kezelés

10 percVégezze el a masszázst az 
arcon, a nyakon és a 
dekoltázson.

15 mlNatur Éjszakai 
Regeneráló Krém –
Reactivating Night
Care

Masszázs

10-15 percEcsettel vigye fel a maszkot az 
arc, a nyak és a dekoltázs bőrére 
és hagyja hatni.

5 mlNatur Gélmaszk –

Gel Mask vagy CT Por 
Maszk - CT Mask

Maszk

5 percDolgozza be a bőrbe az ampulla 
tartalmát.

2 mlNatur Multipulle Oxigén 
– Multipulle Oxygen

Ampulla

10 percA Maszkot keverje össze vízzel, 
sima állagúra. Tegye fel az arcra, 
a nyakra és a dekoltázs területére 
és hagyja száradni. Kb.10 perc 
múlva törölje le a maszkot 
kozmetikai szivaccsal.

5-10gOxigén Ásványi 
Agyagos Por Maszk –
Mineral Mud Mask

Peeling

1 percTonikkal nedvesítsen be egy 
vattakorongot és finoman törölje 
át a bőrt.

3 mlNatur Gyengéd 
Arctisztító Tonik –
Refreshing Tonic

Tonizálás

5 percEmulgeálja vízzel és alaposan 
tisztítsa le a bőrt.

3 mlNatur Gyengéd 
Arclemosó Tej –

Mild Cleansing Milk

Tisztítás

Időtartam 
(kb.)

KezelésMennyiségTermékLépések

A kezelés lépései:

Az otthoni ápoláshoz ajánlott termékek: Natur Gyengéd Arclemosó Tej 
Natur Gyengéd Arctisztító Tonik
Natur Éjszakai Regeneráló Krém
Natur Könnyű Nappali Hidratáló Krém


