
A lavera márka

LAVERA. 
TERMÉSZETESEN HATÁSOS.

 • Természetes, hatékony, bőrbarát
  Természetesen hatásos formulák, melyeket  

az érzékeny bőr is jól visel
 • Természetes kozmetikumok mindenki számára 
   Széles termékskála, ápoló termékek tetőtől talpig, 

jó ár-érték arány, széles értékesítési lehetőséggel  

L AV E R A .  T E R M É S Z E T E S E N  H ATÁ S O S



Természetes kozmetikumok kontra konvencionális 

lavera összetevők konvencionális kozmetiumok

növényi alapú olajak, jellemzően organikus olajak jellemzően ásványi olajak 

növényi alapú viaszok viaszok jellemzően ásványi viaszok

vizes bázisú, alkoholos növényi kivonatok
(95%-ban organikus), tisztított víz és 

természetes ethanol
vizes bázis magas víztartalom

Esszenciális olajak, természetes illatanyag: 
növények, gyümölcsök, menta

illatok, aromák

mesterséges illatkeverékek ,
(jellemzően: pézsmaillat),

mesterséges aromák,
természetazonos aromák 

növényi glicerines emulgálók, kókuszolajas
zsírsav, lanolin, természetes lecitines

emulgálók
emulgálók

jellemzően szintetikus polyethilene
glycolok

3-5 %-os természetes ethanol koncentrátumú,
hígítás nélküli nyersanyagok, enyhén savas

esszenciális olajak keveréke
A gyártás és csomagolás a GMP (Good

Manufacturing Practice: Jó Gyártási Gyakorlat
minőségbiztosítási rendszer)  szabványnak
megfelelően. Töltés nitrogénes közegben.
E-vitamin, mint természetes tartósítószer

tartósítók
Jellemzően formaldehides

gyakran halogént tartalmaz



Természetes kozmetikumok kontra konvencionális 

lavera összetevők konvencionális kozmetiumok

Enyhe kókuszdió és cukor alapú felület-
aktív anyagok (nem előre tartósított)
természetközeli felületaktív anyagok

felületaktív anyagok 
sodium lauril sulfát tartósítószerrel 

melyet nyersolajból nyernek

Színezés ásványokkal, (vasoxid) kármin
színű növényi kivonatokkal

szinezékek
mesterséges színezékek, jellemzően

anilin

Növényi kivonatok (organikus növények)
innovatív természetes aktív hatóanyagok,

természetes vízmegtartó képességgel
aktív hatóanyagok mesterséges hatóanyagok

Napvédelem 100%-ban ásványi szűrőn
keresztül 

UV-szűrők
Mesterséges UV-szűrők, tipukusan 

oxybenzoát

Környezetbarát csomagolás, műanyag,
aluminium és újrahasznosított papír

csomagolás
Jellemzően PVC, PVDC és klórtartalmú 

műanyag



A LAVERA TERMÉKEKEN ELŐFODULÓ LOGÓK

dermatologically
successfully

approved
very good



ARCÁPOLÁS

Természetes arcápoló termékek a 
sugárzóan szép arcbőrért 

Bio vadrózsás termékcsalád a száraz és problémás bőrre  
szőlővel, őszibarackkal, sárgabarackkal 

Bio aloe veras termék- 
család az érzékeny, 
kényes bőrre  
édesköménnyel, 
mandulamaggal,
homoktövissel

Bio körömvirágos termék-
család normál és 
vegyes bőrre  
almával, naranccsal, grapefruittal

Bio mentás termékcsalád 
a fiatal zsíros, aknés bőrre 
kakukkfűvel, rozmaringgal 
és borókával 

lavera Faces 
Organic Wild Rose 
Moisturizing Cream

Jahrbuch Kosmetik 
2009

very good

lavera young Faces 
Organic Mint 
Moisturizing Fluid

Jahrbuch Kosmetik 
2009

very good

lavera young Faces 
Organic Mint 
Toner

Jahrbuch Kosmetik 
2009

very good

lavera young Faces 
Organic Mint
Cleansing Gel

Jahrbuch Kosmetik 
2009

very good
lavera Faces 
Organic Aloe Vera 
Protection Cream

Magazin 04/2010

very good



ARCÁPOLÁS

Hidratáló krém bio vadrózsával

Mélyen hidratálja az arcbőrt, öregedésgátló hatása van

 • bio növényi kivonatok szőlőből, őszibarackból és sárgabarackból

 •  hialuronsav és természetes szójaliposzómák –  

intenzíven hidratálják a bőrt

 • „Nagyon jó”  ÖKO-TEST-minősítés

lavera Faces 
Organic Wild Rose 
Moisturizing Cream

Jahrbuch Kosmetik 
2009

very good



ARCÁPOLÁS - MY AGE

Bőrtápláló, öregedésgátló hatással
érett bőrre

 •  öregedésgátló hatás – NaTrue minősítés 

a NaTrue irányelvei szerint

 •  Fair-Trade-ből származó bio fehértea kivonat,  

melyet a lavera maga állít elő,  

védelem a szabad gyökök ellen

 •  a karanjaolaj  természetes UV-védelmet  

biztosít és a pigmentfoltok megjelenése ellen hat  



ARCÁPOLÁS - MY AGE

Mindennapos arcápolás a sima és üde arcbőrért

Intenzív ápolókrém, természetes,  zsírmentes UV-védelem  

Az érett bőr feszesebb, apró ráncoktól mentes lesz

 •  A karanjaolaj és a bio fehértea (fair trade-termék)  

természetes UV védelemben részesíti a bőrt,  

véd a szabad gyökök ellen

 • hialuronsav,  Q10 koenzim, Cova B Trox kivonat



basis sensitiv

Gyengéd védelem és napi ápolás    
az egész család részére

•  Az első termékcsalád, több mint 20 éve a siker útján

• Gyengéd, különösen bőrbarát természetes formulák



basis sensitiv

kiemelkedően sikeres termék:  kézkrém

táplálja és védi a száraz kezet

•  védi a kézen a bőrt még durga igénybevétel esetén is 

és ellátja a szükséges nedvességgel

•  a bio kamillakivonat hatásosan nyugtatja és ápolja 

a kézbőrt 

Bio mandulaolaj: finom, könnyű olajával táplálja  

a kézbőrt és lágy, sima érzetet kelt

Bio sheavaj – lágyítja a kézbőrt, bársonyossá teszi  

és UV védelemet is ad!



basis sensitiv

ÚJ: Q10 hidratáló krém

természetes ránctalanító hatású

Bio jojobaolajjal, bio aloe verával és Q10 koenzimmel

• Észrevehetően csökkenti az apró ráncokat, vonalakat 

• Gyorsan, könnyen felszívódik és hidratálja a bőrt

A Q10 koenzim: stimulálja a bőrt és új energiával tölti fel

a bőr sejtjeit. A bőr hatékonyan regenerálódik és csökken-

nek az öregedés korai jelei.



HAJÁPOLÁS

Természetes hajápolás – meggyőző és magabiztossá tesz

•  Bio növényi tejjel, természetes lecitinnel és növényi kivonatokkal,  

melyet a lavera maga állít elő 

 • Nem taralmaz szilikonolajat

 • A jól ápolt haj hozzájárul jó közérzetünkhöz

lavera Hair 
Rose Milk Repair 
Shampoo

Jahrbuch Kosmetik
für 2009

very good



HAJÁPOLÁS

NARANCSTEJES SAMPON

Finom, vékony szálú hajra – volumennövelő, fényessé teszi a hajat

 • Innovatív narancsvirág  és lecitines növényi tej védik a hajat

 • Búzafehérje és zöldteakivonat erősítik a hajat és a fejbőrt 

 • A komlókivonat volumennövelő és könnyen fésülhetővé varázsolja a hajat

lavera Hair 
Orange Milk Volumen 
Shampoo

Jahrbuch Kosmetik
für 2009

very good



TESTÁPOLÁS – Body SPA*

Az otthoni fürdés élménye 
Kényeztető wellness

• A lavera organikus növényi összetevőivel

• nyolcféle illatvariációban

– narancsos élvezet

– rózsakert

– szenzációs lime

– mézes pillanat

– a levendula titkai

– kókuszos krém

– friss citrom

– sárgabarackos nyár 

*SPA: sanus per aquam (egészség a víz útján)



TESTÁPOLÁS – Body SPA*

Narancsos élvezet  - tusoló- és fürdőgél
Bio naranccsal és bio homoktövissel

Revitalizáló és érzéki

• Bio narancsolaj: frissítő, relaxáló hatás

•  Bio homoktövis kivonat – magas C, B1, B2, B6 és B12 vitamin- 

tartalommal, mely egyensúlyba hozza a bőr pH-értékét  

és segít a regenerálódásban

• enyhe felületaktív anyagok

*SPA: sanus per aquam (egészség a víz útján)



lavera Sun sensitiv 
After Sun Lotion 

Jahrbuch Kosmetik 
2008

very good
lavera Sun sensitiv 
Self-Tanning 

Magazin 02/2008 

very good

NAPVÉDELEM

Aktív napvédelem a bőr számára 
100%-ban ásványi szűrőn keresztül

• azonnali hatás 

• piacvezető innovatív termékcsalád



NAPVÉDELEM

Családi napvédő spray SPF 15

Innovatív védelem a nap káros sugarai ellen
az egész család számára

• 100%-ban ásványi szűrő

• azonnal hat

• minden bőrtípusra

• könnyen a bőrre juttatható 



SEMLEGES TERMÉKEK

Kiemelkedően gyengéd védelem és ápolás a bőrnek 
különösen érzékeny és irritációra hajlamos  bőrre  

• Németországban 20 éve, egyéb országokban 10 éve bizonyít 

• mentes minden illatanyagtól, parfűmtől  és színezéktől, valamint tartósítószertől 

• mentes minden virágkivonattól, gyógynövénykivonattól és esszenciális olajtól 

• 100%-ban bőrbarát emulgálókat és felületaktív anyagokat tartalmaz



SEMLEGES TERMÉKEK

ARCKRÉM

Tápláló arckrém az extra érzékeny,  
irritációra hajlamos bőrre

Különösen gondosan válogatott ápoló anyagokat 

tartalmaz az extra érzékeny bőrűek számára 

• bio kankalinolaj

• bio jojobaolaj

• bio sheavaj

• E-vitamin

• C-vitamin



AJAKÁPOLÓ TERMÉKEK

Gyengéd, természetes védelem az ajkaknak

• bio olajak és viaszok

•  UV-védelem, színes árnyalatok,  

finom fény, természetes bio gyümölcsízekben:  

eper, málna, ribizli 



AJAKÁPOLÁS

Lágy bronz ajakápoló

Ajakbalzsam diszkrét fénnyel,  

a gondosan válogatott bio olajak  

és viaszok táplálják az ajkakat 



FÉRFI KOZMETIKUMOK

Általános, természetes bőrápolás férfiaknak

•  Összetevői, mint pl. hínárkivonat, metakovasav  

és bio zsurló hidratálják és ápolják a férfi arcbőrt

• MINDEN bőrtípusra, beleértve az érzékeny bőrt is

lavera Men Care 
After Shave  
Balsam

very good
Jahrbuch 
Einkaufsratgeber 2009 

lavera Men Care 
All-Round 
Moisturizing Cream

very good
Jahrbuch Kosmetik 2009 



FÉRFIKOZMETIKUM

Általános hidratáló krém

• friss illattal

• bio zsurlóval és természetes ásványokkal

•  nappali és éjszakai krémként  

egyaránt alkalmazható

• ÖKO-TEST „nagyon jó” minősítéssel 

lavera Men Care 
All-Round 
Moisturizing Cream

very good
Jahrbuch Kosmetik 2009 



BABA és GYERMEK BŐRÁPOLÁS

Természetes bőrápolás a legkissebbeknek

•  100%-ban tiszta növényi olajak, aktív hatóanyagok  

és kivonatok  pl. bio mandula- és jojobaolaj

•  Mesterséges tarósítószertől, mesterséges színezéktől,  

mesterséges illattól és petrólumszármazékoktól MENTES

• a bábák ajánlásával 



BABA és GYERMEK BŐRÁPOLÁS

BABAKRÉM

Általános krém az érzékeny bababőr számára

•  100%-ban tiszta növényi olajak, aktív hatóanyagok  

és kivonatokpl. bio mandula- és jojobaolaj

• bio kankalinnal és méhviasszal a bababőr ápolására

•  a gazdag krém hármas hatást fejt ki: táplálja,  

hidratálja és védi az érzékeny bababőrt 



BABA ÉS GYERMEK – SEMLEGES TERMÉKEK 

Bőrvédelem a különösen érzékeny bőrű 
babáknak és gyermekeknek

•  100%-ban tisztán növényi olajokat, aktív összetevőket  

és kivonatokat: mint bio kankalin, bio sheavaj tartalmaz. 

• Az erősítő hatású beta-glucan növeli a bőr ellenállását 

• illatmentes

• semmilyen gyógynövényt ill. egyéb növényi kivonatot nem tartalmaz



BABA ÉS GYERMEK – SEMLEGES TERMÉKEK 

Semleges arcápoló krém

Bőrvédő arckrém különösen érzékeny, irritációra

hajlamos bőrű babáknak, gyermekeknek

• bio kankalinnal és sheavajjal

• illatmentes

• egyéb növényi kivonatot, gyógynövényt nem tartalmaz 


