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brochure & prisliste

Den skønhedsbevidste og selvforkælende grundtanke opstod for 
mange århundreder siden i oldtidens Egypten. Siden da er en lang 
række aktive ingredienser blevet udvundet fra planteriget for at opnå 
den ultimative skønhed. Af disse har Ainhoa omhyggeligt udvalgt de 
bedste ingredienser for optimal kvalitet, og har heraf skabt en lang 
række hudplejeprodukter, der kombinerer sundhed, velvære og skøn-
hed. 

Ainhoa er et spansk mærke udbredt i mere end 50 lande, og er kendt 
for skønhedsprodukter af meget høj kvalitet. Ainhoas hudplejeproduk-
ter er at finde blandt de mest eksklusive spa i verden, og genkendes 
ofte på sine smukke emballager. Ainhoa har vundet flere store inter-
nationale priser og anerkendelser for innovation, kvalitet og smukke 
emballager.

Produktnavnet Ainhoa er et gammelt spansk pigenavn og udtales med 
et stumt H.

Ainhoa er en lukket hudplejeserie, hvilket betyder, at produkterne kun 
forhandles af veluddannede behandlere, med stor ekspertise og viden 
om huden og hudens pleje. Behandlerne specialuddannes i Ainhoas 
hudplejeserier og behandlinger, og garanterer dig højeste kvalitet, ser-
vice og resultat.

Velkommen til AINHOA WORLD



Luxe
Til vitalisering af huden

Luxe er en bred serie af eksklusive produkter, der er baseret på de højt 
beskattede kaviarekstrakter. Kaviar er en effektiv ingrediens, som til-
fører huden evnen til opretholdelse af vitalitet og fasthed. Produkterne 
er rige på nærende, regenererende og genopbyggende olier, som for-
bedrer hudens tekstur, fasthed og fremtoning, så huden fremstår med 
en smuk og ungdommelig teint. Serien er særlig effektiv til fine linier og 
rynker, samt begyndende ældningstegn i øvrigt, som fx fugtmangel, 
manglende elasticitet med mere.

Luxe 
Aldersgruppe: 20-40 
Hudtype: Tør, normal, kombineret 
Hudens kendetegn: Fine linier



Specific
Til specifikke hudbehov

Specific er en bred serie af helt forskellige hudplejeprodukter udviklet 
på viden fra de allernyeste forskningsresultater. Specificserien fore-
bygger, bekæmper og forskønner specifikke hudproblemer. Specific 
produkterne er et vigtigt supplement til Ainhoas øvrige hudplejeserier 
eller behandlinger, og består af forskellige cremer, serum, makeup, 
renseprodukter med mere.

Specific 
Aldersgruppe: 15+ 

Hudtype: Alle 
Hudens kendetegn: Individuelt



Specific Extreme
Til intensiv regenerering og opstramning

Specific Extreme er en eksklusiv organisk serie af intensive og innova-
tive produkter baseret på den nyeste viden og teknologi. Produkterne 
er sammensat af et intelligent stamcellekompleks udvundet fra alger 
og marine DNA. Stamcellekomplekset regenererer hudens celler og 
vitale funktioner, reducerer intensivt rynker, øger fastheden, elasticite-
ten og hydrationen. Specific Extreme giver en dyb regenerering, som 
efterlader huden blød, synligt fast og med en perfekt fugtbalance. 
Specifik Extreme er særligt egnet til ældet hud med markante linier 
og rynker, manglende elasticitet, grålig teint, skadet hud, uensartet 
hudbillede med mere. 

Specific Extreme 
Aldersgruppe: 30-60+ 
Hudtype: Fugttør, normal, kombineret 
Hudens kendetegn: Linier, manglende elasti-
citet, uensartet hudbillede



Royal Jelly
Til udtørret og dehydreret hud

Denne linie er baseret på Royal Jelly, som er et naturligt og biologisk 
produkt fra bier. Ved kombinationen af de specielle ingredienser i Royal 
Jelly linien, behandles og forebygges konsekvenserne af dehydrering 
og udtørring. Produkterne øger hurtigt og effektivt hudens vitalitet, 
regenererer bindevævet og øger vævets elasticitet og fleksibilitet. 
Reparerer effektivt tørhedsskjolder og massiv fugtmangel, samt tilfører 
huden intensiv næring. Huden efterlades med en vidunderlig følelse af 
en dejlig blød og velplejet hud. Royal Jelly er særlig velegnet til tør og 
udtørret hud med tendenser til tørhedsskjolder, vinterfølsomhed og 
karsprængninger.

Royal Jelly
Aldersgruppe: 15-40 

Hudtype: Fedttør/Udtørret hud  
Hudens kendetegn: Afskalning, 

karsprængninger, vinterfølsomhed



Luxury Diamond
Til moden hud med linier

Luxury Diamond indeholder ægte diamantpulver, der er et innovativt 
og intensivt ingrediens, som kun findes i meget eksklusive hudple-
jeprodukter. Diamantpulver kombineret med Retinol (A-vitamin) og 
anti-ældnings-peptider har en eksfolierende virkning der giver huden 
en fantastisk flot glød, samtidigt med at hudens ældningstegn effektivt 
bekæmpes. Luxury Diamond produkterne har også en ekstraordinær 
beskyttende effekt mod de frie radikaler, og er derfor med til udsætte 
ældningsprocessen. Luxury Diamond bekæmper intensivt ældnings-
tegn som furer, fine linier, dybe linier/rynker, fugtmangel, manglende 
elasticitet og grålig teint. Resultater både føles og ses tydeligt efter 
kun få dages brug.

Luxury Diamond 
Aldersgruppe: 30-60+ 

Hudtype: Normal, kombineret 
Hudens kendetegn: Dybe linier, grålig teint 



Sensitive
Til pleje af øjne og læbeomgivelser

Huden omkring øjne og læber er de mest følsomme områder i ansig-
tet. Huden her er tyndere, mindre elastisk, samt mere skrøbelig og sart 
overfor miljøangreb. I ældningsprocessen vil de første tegn på linier 
ofte ses på øjen- og læbeomgivelser, og det er derfor vigtigt at sætte 
ind med specifik hudpleje på disse områder. Sensitive serien er særlig 
velegnet til at forebygge og behandle den tynde huds fremtoning og 
linier. Sensitive er ideel til alle hudtyper - selv de mest følsomme.

Sensitive 
Aldersgruppe: 15+ 
Hudtype: Alle
Hudens kendetegn: Individuelt



Men
Hudplejeserie til mænd

Mænds hud har den samme struktur og funktion som kvinders, men 
alligevel er der forskelle. Mænds hud er ofte tykkere, har større pro-
duktion af talg og har mere synlige porer. Den daglige barbering kan 
nedbryde den naturlige beskyttelse, og mænd har derfor ofte et større 
behov for beskyttelse end kvinder. Mænds hudplejeprogram kræver 
derfor tilpassede og specifikke hudplejeprodukter, og dette findes i 
Menserien. Menserien indeholder eksklusive ingredienser som kavia-
rekstrakt, mentol, aloe vera, tang, grøn te med mere, og har en skøn 
mild, sensuel og maskulin duft.

Men 
Aldersgruppe: 15+ 

Hudtype: Alle 
Hudens kendetegn: Individuelt



Olive
Til tør og moden hud

Oliveserien er en hudplejeserie der er baseret på olivenoliens fanta-
stiske egenskaber. Oliveprodukterne tilfører huden værdifulde olier, 
proteiner, mineraler og vitaminer, der virker genopfriskende og antio-
xiderende. Produkterne opstrammer, fugter og nærer i dybden, giver 
en blødgørende og beskyttende effekt, samt efterlader huden med en 
smuk glød. Oliveserien er ideel til tør og devitaliseret hud, der har brug 
for ekstra beskyttelse mod tidlig ældning.

Olive 
Aldersgruppe: 30-50+ 
Hudtype: Tør, udtørret 

Hudens kendetegn: Linier, manglende glød



Oxygen
Til dehydreret hud med særligt iltbehov

Oxygenserien er sammensat af en række effektive ingredienser, der 
er nødvendige for maksimal beskyttelse af vores hud. Hudplejeserien 
indeholder blandt andet naturprodukter som E-vitamin og hvedepro-
tein, der er med til at styrke hudens forsvar. Ved mangel på oxygen i 
vores hudceller nedbrydes hudens forsvar, og miljøangreb har frit spil 
med fremskønnet ældningsproces tilfølge. Oxygenserien øger cellefor-
nyelsen og hjælper huden med at ånde samtidig med, at den naturlige 
struktur får de bedst mulige betingelser.

Oxygen 
Aldersgruppe: 15+ 

Hudtype: Tør, normal, kombineret 
Hudens kendetegn: Livløs, grålig teint



Purity
Til storporet hud, akne og urenheder

Purityserien er udviklet til den fedtede og storporede hud med ten-
denser til akne og urenheder, og indeholder skønne naturprodukter, 
som salicylsyre, kanel, kamille, eucalyptus, mentol, citron med mere. 
Hudplejeserien Purity korrigerer og balancerer effektivt fedtproduktio-
nen uden at udtørre huden, på grund af et meget højt fugtindhold. 
Endvidere er serien stærk anti-bakteriel (rensende), og giver huden en 
strålende ren, mat og smuk overflade. Produkterne kan også benyt-
tes som periodiske tillægsprodukter til Ainhoas andre serier ved for 
eksempel hormonel akne, stress-akne med mere.

Purity 
Aldersgruppe: 15-40+ 
Hudtype: Kombineret, fedtet 
Hudens kendetegn: Forstørrede porer, 
akne, urenheder



Luxe Gold
Til moden og tør hud

Luxe Gold serien er baseret på en speciel kombination af to innovative 
og eksklusive ingredienser med høj effektivitet. Kaviarekstrakt som er 
rig på regenererende, fornyende og nærende komponenter og guld, 
som effektivt stimulerer cellerne, giver en øjeblikkelig løftende effekt, 
samt optimerer de øvrige ingrediensers virkning. Luxe Gold mindsker 
effektivt ældningstegn, regenererer, nærer og beskytter huden. Luxe 
Gold efterlader huden med en fantastisk glød og markant opstram-
ning, som både kan ses og føles efter kun få dages brug.

Luxe Gold 
Aldersgruppe: 30-60+ 
Hudtype: Tør, udtørret 
Hudens kendetegn: Linier, manglende 
elasticitet og glød



Bio
Til økologisk hudpleje

Bioserien er en bred økologisk hudplejeserie og det første profes-
sionelle hudplejemærke i verden, der blev godkendt af det interna-
tionale ECOCERT, som kvalitetscertificerer og kontrollerer økologiske 
produkter. For at produkterne kan blive godkendt af ECOCERT, skal 
produkterne blandt andet opfylde følgende kvalitetskrav:

• Skal indeholde minimum 95% naturprodukter
• Skal indeholde minimum 10% økologiske naturprodukter
• Må ikke testes på dyr
• Må ikke indeholde kemiske produkter, farve, konserveringsmidler, 

parfume, petrokemiske eller animalske produkter
• Må ikke indeholde planter, som er i fare for at uddø 
• Skal opbevares i genbrugsemballage
• Produktfremstillingen skal respektere både mennesket og 

naturen.
• Og meget meget mere. 

Bioserien byder på eksklusive økologiske hudplejeprodukter i verdens-
klasse til den miljøbevidste forbruger. Serien efterlader huden naturlig 
ren og velplejet.

Bio 
Aldersgruppe: 15+ 
Hudtype: Tør, normal, kombineret
Hudens kendetegn: Parfume allergi, individuelt



Whitess
Til hud med pigmentforstyrrelser

Whitesserien består at to eksklusive hudplejeserier. Whitessserien der 
plejer, behandler og forebygger mod pigmentforandringer, og Whitess 
Caviar Renewal der har samme egenskaber, men også er kraftigt 
opstrammende. Fælles er at serierne er specielt udviklet til at give 
huden en smuk ensartet teint og vidunderlig glød, samt til at hindre 
og bekæmpe overpigmentering. Produkterne beskytter huden mod 
miljøfaktorer herunder især solens skadelige stråler, som stimulerer 
pigmentet. Serierne er baseret på eksklusive ingredienser som arbu-
tin, madonna-lilje, platin, kaviarekstrakt, vitamin-A, AHA med mere, 
og tilfører huden markant opstramning og elasticitet, samtidig med at 
overpigmentering intensivt behandles. 

Whitess 
Aldersgruppe: 30-60+ 

Hudtype: Tør, normal, kombineret 
Hudens kendetegn Whitess: Pigmentforandringer

Hudens kendetegn Whitess Caviar: Pigmentforandringer, linier



Vitaminal
Til fedtet og kombineret hud

Vitaminalserien er designet til at rense og balancere hudens produktion 
af fedtstof, samt til at regenerere cellerne i overhuden. Produkternes 
høje indhold af både vitaminer og planteekstrakter har en kraftig po-
resammentrækkende og rensende effekt, og er derfor fantastisk til at 
behandle fedtet og kombineret hud. Vitaminal efterlader huden ren og 
velplejet med en smuk matteret teint uden at udtørre huden.

Vitaminal
Aldersgruppe: 15-40 

Hudtype: Kombineret, fedtet
Hudens kendetegn: Olieret, urenheder



Senskin
Til følsom, sart og tør hud

Senskin er en serie af naturprodukter, der kan bruges af alle hudtyper, 
og er specielt velegnede til følsomme og sarte hudtyper, samt til hud, 
der er generet af rødmen og blussen. Produkterne indeholder effek-
tive ingredienser som A- og E-vitamin, kamille, morgenfrue, hvede, 
lime med mere, som effektivt lindrer, beroliger, renser og genopbygger 
hudens naturlige balance. Senskin er ekstraordinært fugtgivende, 
nærende og regenererende, og hjælper med at ensarte hudbilledet, 
samt genskabe den skadede og følsomme hud.

Senskin
Aldersgruppe: 15+ 

Hudtype: Følsom, sart, tør
Hudens kendetegn: 

Rødme, karsprængninger



Aquasense
Til hud med fugtproblemer

Aquasenseserien består af effektive hudplejeprodukter til behandling af 
fugtmangel. Ældning, diæt, væskemangel eller udtørring fra miljøfakto-
rer som kulde, sol og vind, får mange hudtyper til at lide under massiv 
fugtmangel. Aquasenseseriens produkter hindrer effektivt dehydrering, 
normaliserer fugtbalancen, og tilfører straks en fantastisk følelse af 
silkeblød hud.

Aquasense
Aldersgruppe: 15-40 

Hudtype: Fugttør, normal, kombineret
Hudens kendetegn: Stram overflade, fine tørhedslinier



Spa Luxury
Eksklusiv kropspleje for krop og sjæl

Spa Luxury er en eksklusiv kropsplejeserie baseret på intensive in-
gredienser, som rav, kaviarekstrakt, guld, diamantpulver, rosenekstrakt 
med mere, og er at finde på de mest eksklusive spa i verden. Krops-
produkterne byder på alt lige fra intensiv næring af huden, regenerering 
og opstramning, intensiv slankning, anti-cellulitebehandling, intensiv 
aromaterapi, eksklusiv kropspeeling (skrub) med diamantpulver med 
mere. En eksklusiv og helt fantastisk aromatisk produktserie udviklet til 
at stimulere både krop og sjæl. 



Spa Chocolate
Energi og pleje til kroppen

Spa Chocolate serien har et rigt indhold af ingredienser, som virker 
fugtgivende, regenererende og vitaliserende. Seriens hovedingrediens 
er kakao, der er blevet et værdifuldt aktiv for kosmetiske kropsproduk-
ter. Kakaoen har et højt indhold af antioxydanter, vitaminer og minera-
ler, som er essentielle for et godt helbred. Med Spa Chocolate findes 
en serie af luksuriøst duftende kropsprodukter, som effektivt afhjælper 
kroppens hudproblemer og efterlader en fantastisk følelse af velvære 
og fornyet energi.



Body Line
Til intensiv kropspleje

Body Line er en produktserie udviklet til effektivt at afhjælpe specifikke 
hudproblemer på kroppen, og til at intensivere professionelle kropsbe-
handlinger. Produkterne indholder naturlige ingredienser fra planteriget 
som koffein, hvede, kamfer, alger, troldnød, padderokke med mere. 
Body Line serien består af intensive behandlingsprodukter med ef-
fektive, hurtige og markante behandlingsresultater.



Sun Care
Til solbeskyttelse og pleje

Sun Care Serien består af solprodukter med forskellige beskyttelses-
niveauer, som dækker alle typer behov for solbeskyttelse. Sun Care 
spænder lige fra flere typer af solbeskyttende hud- og kropsplejepro-
dukter til solbeskyttende makeup. Sun Care solbeskyttelsesprodukter 
er ideelle til at få en smuk og ensartet solbrun farve, samt til at beskytte 
mod solens virkning på ældningsprocessen. Sun Care produkterne 
plejer, behandler og beskytter, og efterlader huden med en meget flot 
og ensartet glød.



Bio Makeup
Til økologisk makeup 

Bio Makeup er en økologisk serie af skønne naturlige makeuppro-
dukter, som alle opfylder ECOCERT´s høje kvalitetskrav til økologiske 
produkter. ECOCERT er blandt verdens skrappeste kvalitetscerti-
ficeringer og giver forbrugeren den absolut bedste tryghedgaranti 
indenfor økologiske produkter. Bio Makeupserien byder på eksklusive 
økologiske makeupprodukter i verdensklasse til den naturlige makeup 
og den miljøbevidste forbruger. Serien byder på en række naturskønne 
produkter med lang holdbarhed og flotte naturlige farver. Produkterne 
er skånsomme mod huden, og kan bruges af alle hudtyper. Produk-
terne giver et velplejet og naturligt look.



Passion Makeup
Til den holdbare og kraftfulde makeup

Ainhoas makeupserie hedder Passion og indeholder smukke hold-
bare farver og teksturer, og føres i et elegant og funktionelt design. 
Passionserien består af et bredt udvalg af makeupprodukter, som 
er lette at påføre, samt giver et flot og holdbart resultat. Makeup-
produkterne er skånsomme mod huden, og kan derfor bruges af alle 
hudtyper uden at skade huden.



ROYAL JELLY
R1800 Cleansing Milk (200 ml.)  199,-

R1801  Facial Tonic (200 ml.)  199,-

R1802  Hydrating Cream (50 ml.) 299,-

R1803  Nutritive Cream (50 ml.)  299,-

R1805  Hydrating Mask (100 ml.) 229,-

Pack05B Travelkit   299,-

VITAMINAL
R1810  Cleansing Milk (200 ml.)  199,-

R1811  Facial Facial Tonic (200 ml.) 199,-

R1812  Hydrating Cream (50 ml.) 299,-

R1813  Nutritive Cream (50 ml.)  299,-

R1817 Facial Mask (100 ml.)  229,-

Pack05C Travelkit   299,-

SENSKIN
R1830  Cleansing Lotion (200 ml.) 249,-

R1831  Facial Tonic (200 ml.)  249,-

R1832  Hydrating Cream (50 ml.) 329,-

R1833  Nutritive Cream (50 ml.)  329,-

R1835  Facial Mask (100 ml.)  229,-

R1866  Facial Fluid (30 ml.)  349,-

Pack05D Travelkit   299,-

WHITESS 
R1570  Cleansing Facial Foam (200 ml.) 239,-

R1572  Facial Tonic (200 ml.)  229,-

R1576 Depigmentant Cream (50 ml.) 369,-

R1565  Whitening Cream (50 ml.) 329,-

R1863  Depigmentant Fluid (30 ml.) 349,-

R1573  Facial Mask (100 ml.)  259,-

R1571 Whitening Complex (5 x 8ml.) 499,-

Pack05A Travelkit   299,-

WHITESS CAVIAR RENEWAL
R1540  Caviar Renewal Cream (50 ml.)  579,-

R1541  Caviar Renewal Serum (30 ml.)  599,-

R1542  Caviar Renewal Eye Treatment (15 ml.) 459,-

AQUASENSE
R1910  Cleansing Gel (250 ml.)   299,-

R1911 Moisturizing Gel Matte Effect (50 ml.) 199,-

R1912  Hydra Vital Cream (50 ml.)  239,-

P1915 Rehydrating Mask (200 ml.)  259,-

OLIVE
R2701  Cleansing Milk (200 ml.)   199,-

R2702  Facial Tonic (200 ml.)   199,-

R2703  Day & Night Cream (50 ml.)  249,-

R2704  Eye Contour Cream (15 ml.)  169,-

R2705  Facial Mask (100 ml.)   269,-

Pack05E Travelkit    299,-

LUXE
R1897  Cleansing Milk (150 ml.)   249,-

R1898  Facial Tonic (150 ml.)   249,-

R1899  Hydro-Nutritive Cream (50 ml.)  399,-

R1900  Day & Night Cream (50 ml.)  319,-

R1901  Facial Serum (30 ml.)   349,-

R1902  Eye Essence (15 ml.)   269,-

R1903  Facial Mask (100 ml.)   279,-

R1909  Caviar Capsules (30 u x 0,43 ml.)  399,-

R2004  Facial Foam Mask (150 ml.)  349,-

R1904 Body Cream (200 ml.)   439,-

LUXE GOLD
R2005  Day & Night Cream (50 ml.)  399,-

R2006  Facial Serum (30 ml.)   399,-

R2007  Eye Essence (15 ml.)   349,-

R2009  Facial Mask (100 ml.)   299,-

LUXURY DIAMOND
R2500  Pleasure Facial Cream (50 ml.)  799,-

R2501  Lifting Eye Cream (15 ml.)  599,-

R2502  Supreme Facial Capsules (30 u)  599,-

R2503  Radiant Facial Peeling (100 ml.)  749,-

R2504  Caviar Concentrate (5 x 5 ml.)  849,-

SENSITIVE
R1850  Eye Contour Gel (30 ml.)  349,-

R1851  Eye & Lip Make Up Remover (200 ml.) 219,-

R1852  Eye Gel Mask (50 ml.)   249,-

R1853  Eye Flash Concentrate (30 ml.)  349,-

P1854  Lips Cream (20 ml.)   269,-

SPECIFIC
R1860  Vitamin C Fluid (30 ml.)   299,-

R1501  Hand Cleansing Gel (500 ml.)  199,-

R1563  Total Protection Cream SPF20 (50 ml.) 399,-

R1564  Facial Peeling (100 ml.)   249,-

R1567 Activ Multilift Cream (50 ml.)  319,-

R2012  Lifting Caviar Mask (4x5 ml.50 ml.)  249,-

R2013  Caviar Revitalizing Colour Cream (50 ml.) 499,-

R2015  CC Facial Cream (50 ml.)   249,-

SPECIFIC EXTREME
R1556 Extreme Eye Active Repair (7 ml.)  289,-

R1557 Extreme Active Repair Cream (50ml.) 679,-

R1558 Extreme Eclat Instant (20 ml.)  399,-

R1559 Extreme Plus Repair (20 ml.)  449,-

R8001 Hyaluronic Acid (10 ml.)   499,-

OXYGEN
R1861  Oxygenating Fluid (30 ml.)  349,-

R1880  Oxygenating Cream (50 ml.)  299,-

R1881  Facial Mask (250 ml.)   299,-

MEN
R2311  Shaving Cream (200 ml.)  359,-
R2312  After Shave Gel (200 ml.)  349,-
R2313  Lifting Hydrating Fluid (50 ml.)  369,-
R2314  Matifying Hydrating Fluid (50 ml.)  389,-
R2315  Hydrating Cleansing Foam (250 ml.)  299,-
R2316 24 Hours Vitality Cream (50 ml.)  329,-
R2317  Eye Soother Cream (15 ml.)  259,-
R2318  Body Absolute Firming Cream (250 ml.) 399,-
P2319  Facial Mask (200 ml.)   399,-
P2320 Facial Peeling (200 ml.)   359,-

PURITY
P1560 Purifyring Lotion (50 ml.)  199,-

R1561 Blemish Cream (15. ml.)    99,-

R1562  Seborregulating Cream (50 ml.)  299,-

R1862  Purifying Fluid (30 ml.)   349,-



BODY LINE
P1882  Body Lotion (500 ml.)   229,-

P2136 Body Exfoliant (250 ml.)   349,-

P2142T  Anticellulite Cream (250 ml.)  329,-

P5004T  Body Firming Cream (250 ml.)  329,-

P5006T Anti-Strech Marks Cream (250 ml.)  359,-

SPA CHOCOLATE
SP501  Anticellulite Reducing Gel (200 ml.)  269,-

SP503  Firming Gel (200 ml.)   269,-

SP505  Body Peeling (200 ml.)   249,-

SP507  Massage Cream (200 ml.)  199,-

SUN CARE
R1404  Sun Tanning Hydrating Cream SPF50 (200 ml.) 379,-

R1405  Sun Tanning Body Cream SPF20 (200 ml.) 199,-

R1406  Sun Tanning Body Emulsión SPF6 (200 ml.) 179,-

R1407  After Sun (200 ml.)   139,-

R1408  Protector Stick SPF50 (2 gr.)  259,-

R1409  Anticellulite Sun Cream SPF15 (200 ml.) 349,-

R1410  Self Tanning Cream (200 ml.)  299,-

R1411  Self Tanning Gel (50 ml.)  219,-

R1412    Facial Fluid SPF50 (50 ml.)  399,-

R1413 Compact Foundation SPF30 nº 1-3  399,-

R1414 Facial Cream SPF30 (50ml.)  249,-

R1415 Bronzing Powder (10 gr)  319,-

R1416 Lip Gloss SPF10 (8 ml.)   199,-

R1417 Duo Lip Gloss (2x5 ml.)   249,-

MAKEUP
MU1002  Eye Liner Definer  149,-

MU2001  Lip Shiner NO 1  189,-

MU2002-06 Lip Colour Sparkle  189,-

MU2050  Lip Gloss Volum Up  189,-

MU3000  Eye Light Concealer  119,-

MU4001  Volum Up Mascara  169,-

MU4002  Strengthener Gel Mascara 159,-

MU5021-32  Moisturizing Lipstick  159,-

MU6001-3  Compact Foundation  269,-

MU7001-3  Compact Powder  239,-

MU8001-3  Soft Blush   169,-

MU9001-6  Eye Shadow Duo  189,-

MU1501-3  Eye Pencil      59,-

MU1510-18 Lip Pencil     59,-

MU2503  Luxury Translucer Soft Powder 369,-

MU3501-3  Long Lasting Foundation 389,-

MU4520  Nail Polish Top Coat    99,-

MU4521  Nail Polish White    99,-

MU4522  Nail Polish Porcelain    99,-

MU4526-40 Nail Polish     99,-

MU4525  French Manicure Set  349,-

BIO LINE
R2800 Cleasing Milk (200 ml.)  259,-

R2801 Facial Tonic (200 ml.)  259,-

R2802 Moisturizing Cream (50 ml.) 289,-

R2803 Nutritive Cream (50 ml.)  329,-

P2804 Facial Mask (200 ml.)  399,-

R2805 Facial Serum (30 ml.)  299,-

P2806 Facial Scrub (200ml.)  349,-

P2807 Bodymilk (200ml.)  299,-

BIO MAKEUP
MU2800 Concealer   199,-

MU2801 Lipstick   199,-

MU2802 Lip Gloss   219,-

MU2803 Mascara   219,-

MU2804 Bronzing Powder  289,-

MU2805 Facial Powder nr. 1  269,-

MU2806 Facial Powder nr. 2  269,-

MU2807 Blush nr. 1   189,-

MU2808 Blush nr. 2   189,-

MU2809 Facial Foundation nr. 1  339,-

MU2810 Facial Foundation nr. 2  399,-

MU2811 Lip Balm   169,-

MU2812 Plumping Gloss  199,-

SPA LUXURY
SP601 Anticellulite Cream (250 ml.) 459,-

SP603 Massage Cream Caviar (250 ml.) 379,-

SP605 Massage Cream Rose (250 ml.) 369,-

SP607 Body peeling (250 ml.)  429,-

SP609 Massage Oil Rose (500 ml.) 479,-

SP611 Rose Bath Salt (450 g)  149,-

SP621 Wild Rose Oil (50 ml.)  359,-

SP621 Bamboo Peeling (200 ml.) 229,-

SP629 Gold Therapy (100 ml.)   299,-


