
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Egy termékcsalád újszerű hatóanyagokkal. 30 éven felülieknek 
igényes, dehidratált bőr ápolására, de a kombinált bőr ápolásához is 
kiváló. 
 
Az intenzív hidratáló ápolásnak nem csupán a bőr nedvességhiányát kell 
kompenzálnia, de a hosszú távú nedvességmegkötő képességét is aktivizálni 
kell. 30 felett még fontosabb, hogy intenzív hatású termékekkel egyensúlyban 
tartsuk a vízháztartást.  

Ez a termékcsalád kiváló megoldás a hiányzó nedvesség pótlására.  
 

TERMÉKEK: 
Frissítő arctisztító hab   
Effective hidratáló szérum 
24 órás krém sörbet 
24 órás hidratáló krém 
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Hatékonyságát és 

bőrbarát jellegét bőrgyógyászati 
vizsgálatok igazolják. 
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Ezüst rezgőgomba (Tremella fuciformis): 
Intenzív hidratáló hatásával felveszi a 
versenyt a hyaluronsavval.  Jellegzetesen 
nagy mennyiségű víz megkötésére 
alkalmas, így garantálja az intenzív 
hidratálást a bőrön belül. 

Alpesi füzike (epilobium fleischeri): 
Szabályozza a faggyúmennyiséget és 
finomítja a pórusokat. 

Papirusz: (papiruszból származó növényi 
sejtek) Fitosejtjei támogatják a 
sejtosztódást, nagymértékben csökkentik a 
nedvességvesztést a bőr felsőbb 
rétegeiben. Csökkenti a bőr 
nedvességvesztését, így a bőr intenzívebb 
védelmet kap a külső hatásokkal szemben. 
 

Sziksófű (salicornia herbacea): Fokozza a 
víztartalmat, és számottevően emeli a bőr 
nedvességtartalmát.  
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Olyan gyengéd, akár egy ápolótej, a dehidratál és igényes bőr szükségletinek megfelelően. A frissítő  
Használata: Oszlassuk el a masszát az arc, a nyak és a dekoltázs területein naponta reggel és este. 

Könnyedén masszírozzuk be, majd alaposan öblítsük le. Utána javasoljuk a 
hidratáló szérum, vagy 
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24 órás hidratáló krém  
Optimális nedvességellátást biztosít a dehidratált, igényes bőr számára az egész nap 
folyamán. A finom, bársonyos krém hamar felszívódik, és hosszú időn keresztül biztosítja 
a kiegyensúlyozott nedvességszintet hosszú időn keresztül. A növényi hyaluronsavból, 
alga kivonatból és aloe verából álló intenzív hidratáló komplexum feltölti nedvességgel a 
bőrt. A papirusz fitosejtjei támogatják a bőr struktúráját és a védekező rétegét, ezáltal 
csökkenti a környezeti hatások okozta idő előtti öregedést. Emellett támogatja a 
sejtmegújulást, így a szárazság okozta finom redők, ráncok elhalványodnak. Az egész 
arcbőr simábbá, puhábbá és sugárzóbbá válik. Az ezüst rezgőgomba kivonata a növényi 
hyaluronsavhoz hasonló molekulaszerkezetével finom védőréteget képez a bőrön, mely 
feltölti a finomredőket, és enyhíti a ráncokat. Emellett jelentős mennyiségű víz 
megkötésére is képes, mely garantálja az intenzív belső hidratálást. A krém azonnali 
kellemes érzetet nyújt a bőr számára, és ragyogóvá varázsolja azt. Használata: Naponta 
vigyük fel a hidratáló szérum fölé – még az enyhén nedves bőrre – a reggeli és esti 
tisztítást követően. Ideális az arc, a nyak és a dekoltázs ápolásához, kiváló sminkalap. 
 

Frissítő arctisztító hab  
Olyan gyengéd, akár egy ápolótej, a dehidratál és igényes bőr szükségletinek megfelelően. 
A frissítő arctisztító intenzív hidratáló komplexumot tartalmaz. A frissítő tisztító 
sziksófűből és a növényi hyaluronasvból álló intenzív hidratáló komplexum bársonyossá és 
simává teszi a bőrt. Gyengéden és alaposan eltávolítja a faggyút és a 
sminkmaradványokat. Almapektin kivonata finommá és sugárzóvá teszi a bőrt. 
Használata: Oszlassuk el a masszát az arc, a nyak és a dekoltázs területein naponta 
reggel és este. Könnyedén masszírozzuk be, majd alaposan öblítsük le. Utána javasoljuk 
a hidratáló szérum, vagy igény szerint az AquaNature hidratáló krém használatát. 

 

Effective hidratáló szérum  
A szérum új energiával és frissességgel látja el a dehidratált, igényes bőrt. Biztosítja a 
természetes nedvességellátást, és a szárazság okozta redőket, valamint a ráncokat 
elhalványítja. A növényi hyaluronsavból, alga kivonatból és aloe verából álló intenzív 
hidratáló komplexum puhává, sugárzóvá és simává varázsolja a bőrt. Az Alpesi füzike 
szabályozza a faggyútermelést, és finomítja a pórusokat.  
Használata: Oszlassuk el a masszát az arc, a nyak és a dekoltázs területein naponta 
reggel és este, tisztítás után. Utána igény szerint használjuk az AquaNature hidratáló 
krémet. (a szérum tetejére, míg enyhén nedves) 

 

24 órás krém sörbet  
Frissesség és optimális nedvességellátás egész napra a dehidratált és igényes bőr számára. 
A puhán olvadó krém textúrája olyan, akár a sörbet. A növényi hyaluronsavból, alga 
kivonatból és aloe verából álló intenzív hidratáló komplexum feltölti nedvességgel a bőrt. 
A papirusz fitosejtjei támogatják a bőr struktúráját és a védekező rétegét, ezáltal 
csökkenti a környezeti hatások okozta idő előtti öregedést. Ugyanakkor támogatja a 
sejtmegújulást, így a szárazság okozta finom redők, ráncok elhalványodnak. Az egész 
arcbőr simábbá, puhábbá és sugárzóbbá válik. Az ezüst rezgőgomba kivonata a növényi 
hyaluronsavhoz hasonló molekulaszerkezetével finom védőréteget képez a bőrön, mely 
feltölti a finom redőket, és enyhíti a ráncokat. Emellett jelentős mennyiségű víz 
megkötésére is képes, mely garantálja az intenzív belső hidratálást. 
A frissítő sörbet folyamatosan ellátja nedvességgel a bőrt, és magas, párás hőmérséklet 
esetén megakadályozza, a bőr kifényesedését. Használata: Naponta vigyük fel a hidratáló 
szérum fölé – még az enyhén nedves bőrre – a reggeli és esti tisztítást követően. Ideális 
az arc, a nyak és a dekoltázs ápolásához, kiváló sminkalap. 

 



AQUANATURE TERMÉKCSALÁD INCI LISTA 
 
 
Frissítő arctisztító hab 150 ml 
AQUA (WATER), GLYCERIN, SORBITOL, LAURYL GLUCOSIDE, SODIUM LAURYL GLUCOSE 
CARBOXYLATE, SODIUM LAURYL SULFOACETATE, DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM 
CHLORIDE, SODIUM LACTATE, SODIUM METHYL COCOYL TAURATE, BETAINE , CITRIC ACID, 
POTASSIUM SORBATE, GALACTARIC ACID, AROMA (FRAGRANCE), ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE, TREMELLA FUCIFORMIS (HYALURONIC ACID) SPOROCARP EXTRACT, BENZYL 
SALICYLATE 
 

Hidratáló Szérum 50 ml 
AQUA (WATER), ALCOHOL, GLYCERIN, SORBITOL, SODIUM PCA, SODIUM LACTATE, 
GALACTOARABINAN, POLYGLYCERYL-5 LAURATE, WATER-ALGAE EXTRACT, XANTHAN GUM, 
EPILOBIUM FLEISCHERI EXTRACT, MARIS SAL (SEA SALT), CHONDRUS CRISPUS 
(CARRAGEENAN), MENTHYL LACTATE, AROMA (FRAGRANCE), ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE, ARGININE, LACTIC ACID, TREMELLA FUCIFORMIS (HYALURONIC ACID) SPOROCARP 
EXTRACT, BENZYL SALICYLATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, LIMONENE, LINALOOL, 
GERANIOL 
 

24 órás hidratáló krém 50 ml 
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL STEARATE, OLUS, SORBITAN STEARATE, BUTYROSPERMUM 
PARKII (SHEA BUTTER), SORBITOL, ARACHIS HYPOGAEA (PEANUT) OIL, BEHENYL ALCOHOL, 
PHENOXYETHANOL, SUCROSE STEARATE , CERA ALBA (BEESWAX), SUCROSE DISTEARATE , 
TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, ZEA MAYS (CORN) OIL, STEARIC ACID, AROMA 
(FRAGRANCE), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, 
TOCOPHERYL ACETATE , ETHYLHEXYLGLYCERIN, BENZYL SALICYLATE, CYPERUS PAPYRUS LEAF 
CELL EXTRACT, TREMELLA FUCIFORMIS (HYALURONIC ACID) SPOROCARP EXTRACT, 
XANTHAN GUM , ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES 
CITRATE, LIMONENE, LINALOOL, SALICORNIA HERBACEA EXTRACT, LECITHIN, ARGININE, 
GERANIOL 

 
 

 

24 órás krém sörbet 50 ml 
AQUA (WATER), ETHYLHEXYL PALMITATE, CETYL PALMITATE, SIMMONDSIA CHINENSIS 
(JOJOBA) SEED OIL , GLYCERIN, SORBITAN OLIVATE, SORBITAN PALMITATE, 
GALACTOARABINAN, SORBITOL, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN), PHENOXYETHANOL, 
SODIUM LACTATE, WATER-ALGAE EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BENZYL 
ALCOHOL, AROMA (FRAGRANCE), TOCOPHERYL ACETATE , CHONDRUS CRISPUS 
(CARRAGEENAN), ARGININE, MENTHYL LACTATE, COPPER PCA, CYPERUS PAPYRUS LEAF CELL 
EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, SODIUM STEAROYL GLUTAMATE, LACTIC ACID, 
TREMELLA FUCIFORMIS (HYALURONIC ACID) SPOROCARP EXTRACT, BENZYL SALICYLATE, 
SALICORNIA HERBACEA EXTRACT, LIMONENE, LINALOOL, GERANIOL   


