BŐRE A LEGJOBBAT
ÉRDEMLI, AMIT A
TERMÉSZET CSAK
ADHAT NEKI
A bőrünk testünk legnagyobb szerve. Bőrünk véd bennünket a külvilág
káros hatásaival szemben. Megvéd a túlzott felmelegedéstől, a hypotermia és a dehidratáció ellen. A bőr puszta érintése érzéseket vált ki
belőlünk, akár libabőrösek is lehetünk. Bőrünk tesz bennünket felismerhetővé a körülöttünk lévők számára. Arcbőrünk mozdulataival kifejezhetünk örömöt, bánatot vagy fáradtságot.
Röviden, a bőrünk tesz bennünket azzá, amik vagyunk, és ezért megérdemel minden figyelmet és törődést.
Az egészségesen működő bőr a valódi szépség legfontosabb megnyilvánulása. Bármely bőr képes magáról gondoskodni és saját magát helyreállítani. A kozmetikumoknak ezeket a folyamatokat kell elősegíteniük és
támogatniuk. Ezért választjuk a természet legnagyszerűbb ajándékait
kozmetikumaink előállításához, hogy így általuk a legjobbat hozhassuk ki a
bőrből is.
A Dr. Tadlea a természetből származó, bizonyított hatékonyságú hightech összetevők felhasználásával fejleszti magas minőségű kozmetikumait,
amelyek kizárólag szépségszalonokban kerülnek felhasználásra. Az itt
folyó professzionális kezelések teszik lehetővé, hogy Ön sebészeti
beavatkozás vagy injekciók nélkül fiatalodjon meg. Nem véletlen, hogy a
Dr. Tadlea már csaknem 60 éve a tudományos bőrápolás zászlóvivője.

FILOZÓFIÁNK

A Dr. Tadlea kozmetikumokat professzionális kozmetikusoktól vásárolhatja meg. Kozmetikusa segíthet Önnek abban, hogy helyreállítsa és
megőrizze bőre egészségét. Bármilyen bőrtípusa is legyen, ez fontos, de
akkor még inkább, ha olyan bőrproblémákkal küzd, mint például a
kipirult arcbőr, a rosacea, az ekcéma, az akné vagy akár csupán érzékeny
a bőre. A kozmetikusok által ajánlott arckezeléseknek számos előnye
van: alaposan, ugyanakkor gyengéden tisztítja a bőrt, eltávolítja a miteszszereket, a lágy peeling simává teszi bőrét, más peelingek elősegítik a
barna foltok elhalványítását, javítják a bőrtónust és láthatóan csökkentik
a ráncokat. A mindennapos bőrápolás legalább ugyanekkora
jelentőséggel bír. A megfelelő arckezelés és a tökéletes bőrápolás
kombinációja láthatóan pozitív eredményekhez vezet. Pontosan ezért
dolgozott ki a Dr. Tadlea egy egyedülálló, olyan négy lépésből álló
módszert, amelynek keretében az arckezelési terv kifejezetten az Ön
igényeihez igazodik! Ez biztosítja azt, hogy Ön pontosan azt az arckezelést kapja, amelyre bőrének a leginkább szüksége van. Tudjuk, hogy
minden ember különleges, és nincs két egyforma bőr.

Első lépés:
Tisztítás

Harmadik lépés:
Kezelés

A tökéletes kozmetikai kezelés alapja
egy enyhe, de hatékony tisztítás, így a
kiváló minőségű hatóanyagok azonnal
fel tudnak szívódni a bőrbe.

A Dr. Tadlea kezelések széles skáláját
kínálja. A legmodernebb kezelésekkel
dolgozunk, amelyek nem igényelnek
sebészeti beavatkozást, mégis láthatóan fiatalabbá teszik a bőrt. Ezekkel az
eljárásokkal segíteni tudunk a ráncok
mélységén, kialakulásán, a tisztátlan
bőrökön, feszesebbé tehetjük az
arcot. Kozmetikus feladata, hogy a
vendég kívánságainak és a bőr
elemzésének eredményei alapján
kiválassza és elkészítse a megfelelő
kezelést.

Második lépés:
A bőr elemzése
Ha jól diagnosztizálsz, már fél siker. Jó
elemzés és megfelelő kezelés nélkül
nincs hatásos eredmény. Tisztítás után
a bőrt alaposan megvizsgáljuk,
megnézzük milyen a bőr állapota, és
ennek megfelelően állítjuk be a
kezelést. A bőranalízis során megbeszéljük a vendéggel, hogy milyen
eredményeket várhat el a kezeléstől.

Negyedik lépés:
Otthoni bőrápolás
A helyes, rendszeres napi otthoni
ápolás rendkívül fontos. Kozmetikusa
ajánlására lehetőség van otthoni
ápolásra Dr. Tadlea termékekkel,
amely szinte elengedhetetlen kiegészítője a szalonban történő kezeléseknek. Ez segíti és erősíti a kezelés
eredményeit.

NINCS MEGFELELŐ
EREDMÉNY ALAPOS
TISZTÍTÁS NÉLKÜL
A jól megtisztított bőr az egészséges bőr kiindulópontja. A szennyező-

Instant Soothing
Make-up Remover

HydroActive
Lemon Scrub

UltraPure
Lotion

Azonnali, nyugtató sminklemosó
könnyen és hatékonyan távolítja el a
sminket, szempillaspirált, szemfestéket és rúzst.

A HydroActive Lemon Scrub enyhe
finom bőrradír jojobával, mely mind
az arcra, mind a testre egyaránt használható. A HydroActive Lemon
Scrub eltávolítja az elhalt bőrsejteket,
így helyet teremtve a sejtek megújulásához és a selymes, sima bőr
eléréséhez.

Az UltraPure tonik írisz kivonatot
tartalmaz, amely csökkenti a faggyútermelést és hamamelis kivonatot,
amely összehúzó hatású. A tonikot
használjuk egy arctejes letisztítás
után, azonnali frissességet és élénk
arcszínt kölcsönöz a bőrnek.

HydroActive
1001 Lotion

HydroActive
Face Wash

A HydroActive 1001 lotion egy
alkoholmentes, semleges pH-értékű
tonik, amely több funkciót tölthet be.
A tonikot használhatjuk egy arctejes
letisztítás után is, mely azonnali
frissességet és élénk arcszínt kölcsönöz a bőrnek.

A HydroActive Face Wash egy
enyhe zsírmentes tisztító gél, amely
ragyogó, friss és tiszta bőrt kölcsönöz. A bőr savasságát nem változtatja meg, nem szárítja ki a bőrt.

UltraPure
Face Wash

HydroActive
Cleansing Milk

Az UltraPure Face Wash tisztítógél,
kifejezetten zsíros és tisztátlan bőrre
ajánlott.

A HydroActive tisztítótej egy
intenzív, mély hatású tisztító tej,
amely szabályozza a faggyúkiválasztást anélkül, hogy befolyásolná a bőr
nedvesség-egyensúlyát.

dések és az elhalt bőrsejtek elzárják a bőr pórusait, a bőrfelület alapos
tisztítása azonban hozzájárul ahhoz, hogy a bőr könnyebben fel tudja
szívni a hatóanyagokat. Gyakran a figyelem csupán a krémekben található hatóanyagokra koncentrálódik, és elfeledjük, hogy a szükséges
tisztítás nélkül még a legjobb krémnek is csak kicsi lesz a hatásfoka.
A megfelelő bőrápolás elérésében az arctisztító termékek minősége
döntő fontosságú. A Dr. Tadlea minden bőrtípusra ajánl egyedi tisztító
termékeket.
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REAL PEEL:
PEELINGEZÉS ÉS
HÁMLASZTÁS
Fiatalon a bőr hámlasztására kevésbé van szükség, de 30 éves kor után
az elhalt, felhalmozódott bőrsejtek miatt a bőr fakóvá, szürkévé válik,
foltok jelennek meg rajta, ezért a bőrsejtek eltávolításához szükség van
peelingezésre. A bőrradír használata nagyszerű módja annak, hogy a
bőr simává váljon és friss megjelenést kölcsönözzön.
Szalonkezeléseknél a Real Peel peeling ideális a bőr frissítésére. A Real
Peel kezelés gyorsan friss, fiatal, feszes, ragyogó és egészséges megjelenést biztosít. Ezenkívül a Real Peel kezelés olyan problémákon is segít,
mint az acnés hegek és pigmentfoltok.

Real Peel
Ananas-Papaya Peeling
A Real Peel Ananas-Papaya Peeling
egy olyan peeling, amelynek bázisát
két magas aktivitású fehérje-szétválasztó növényi enzim képezi: a
papain és a bromélia. Ez az enzimes
peeling sokkal gyengédebben hat,
mint a gyümölcssav peeling, és ezért
ajánljuk érzékeny bőrre. Egy Exfoliator (hámlasztó) rendszeres otthoni
használata remek lehetőséget nyújt
arra, hogy bőre simává és frissen
sugárzóvá váljon. Otthoni használatra
a következő két Exfoliatort (hámlasztót) ajánljuk.

Real Peel
AHA Liquid Gel
A Real Peel AHA Peeling Rendszer
egy olyan glykolsav bázisú peeling,
amely serkenti az új bőrsejtek
képződését. A glykolsav peeling
alkalmazása a leghatásosabb módja
annak, hogy bőre simává, egészségessé és feszessé váljon, valamint
hogy elhalványuljanak a pigment
foltok. A peeling által kifejtett hatás
intenzitása a koncentrációtól függ,
ezért 10%-os, 20%-os, 35%-os,
50%-os és 70%-os koncentrációjú
peelingeket ajánlunk.

8

REAL PEEL:
PEELINGEZÉS ÉS
HÁMLASZTÁS
Egy Exfoliator (hámlasztó) rendszeres otthoni használata remek
lehetőséget nyújt arra, hogy bőre simává és frissen sugárzóvá váljon.
Otthoni használatra a következő két Exfoliatort (hámlasztót) ajánljuk.

Real Peel
Salicylic exfoliator 2%
és Real Peel
exfoliator AHA 8%
A Real Peel hámlasztó otthoni
használatra ajánlott, finoman, de
hatékonyan távolítja el az elhalt
hámsejteket, friss és egyenletes bőrt
eredményez. Pozitív hatással van a
pigmentfoltokra, az öregedés jeleire
és a száraz bőrre. A szaliciles hámlasztó 2% zsíros és érzékeny bőrre
használandó, az AHA 8% hámlasztó
minden más bőrtípusra alkalmas.
Mindkét hámlasztót az éjszakai krém
előtt használja. Bőrét fokozatosan
szoktassa a kezeléshez, első néhány
héten minden második nap használja
csak.

HYDROACTIVE:
A MEGFELELŐ
VÍZHÁZTARTÁS
ELÉRÉSÉRE

HydroActive
Moist Mask

HydroActive
Ceragel Serum

A HydroActive Moist Mask kiváló
nedvességszabályozó maszk, többféle
hatással. Táplálja a bőrt hialuronsavval, és serkenti a test saját hialuronsavjának előállítását is.

A HydroActive Ceragel szérum
ceramideket és liposzómákat
tartalmaz az arc és a nyak ápolására.
Megakadályozza a bőr saját lipideinek elvesztését és a hatóanyagok
jobb és gyorsabb felszívódását
biztosítja a bőr sejtjeiben.

HydroActive
Aloe & Artichoke Mask

HydroActive
1001 Jelly

A HydroActive Aloe & Artichoke
maszk articsókából származó
flavoszómákat és az Aloe Vera
Barbadensis géljét tartalmazza.
Nyugtató, pihentető hatású és javítja
a bőr mikrokeringését.

A HydroActive 1001 Jelly egy
semleges zselé, amelyet könnyű vékony rétegben felvinni. Kiváló ápoló
mindenféle bőrprobléma esetén,
például napégés, rovarcsípések,
lázkiütés, hámlás stb.

HydroActive
Deep Moist Serum

HydroActive Tinted
Moisturizer Natural/Bronze

Ahhoz, hogy megakadályozzuk a bőr öregedését és kiszáradását, helyre
kell állítani az optimális zsír- és nedvesség egyensúlyt. Bőrünk csaknem
80%-ban vízből épül fel. A víz nemcsak arról gondoskodik, hogy minden
szükséges tápanyag eljusson a bőrsejtekbe, hanem arról is, hogy a
szennyeződések és mérgező anyagok távozzanak a bőrből. Az olyan
külső környezeti tényezőkkel való érintkezés, mint a nap, a szél, a hideg,
és olyan körülmények, mint a fűtés vagy a légkondicionálás, hosszútávon
a bőr nedvességtartalmának csökkenéséhez vezethetnek. Ezen felül, az
életkor előrehaladtával a sejtmembrán porózussá válik, amely a bőr
nedvességtartalmának további csökkenését eredményezheti. Az idő
előtti bőröregedés megelőzése érdekében a minimumra kell csökkenteni a dehidratációt kiváltó okokat. Így fenntarthatjuk bőrünk minőségét, és megőrizhetjük vitalitását.
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A HydroActive Deep Moist Serum
egy nedvességszabályozó szérum,
hosszú távú depóhatással, mely
minden bőrtípusra, minden korosztály számára használható. Az ásványi
anyagokban gazdag algák és a
hialuronsav gyors hidratációt biztosítanak. Az E-vitamin véd a szabad
gyökök káros hatása ellen és segít,
hogy a bőr hosszú időn keresztül
megtartsa a nedvességét.

HydroActive színezett hidratáló,
természetes / bronz színekben. A
HydroActive Tinted egy friss illatú,
hidratáló nappali krém, amely szép
nyári színt ad a bőrnek anélkül, hogy
vastag alapozónak látszódna. Ez a
hidratáló, tápláló krém friss, egészséges arcbőrt is kölcsönöz, és kiegyenlíti
a bőrhibákat. Kapható „természetes”
és „bronz” árnyalatokban.

HydroActive
Alo-C-Ell-Plus
24 Hours Cream
A HydroActive Alo-C-Ell-Plus 24
órás, speciális krém, kiszáradt, nagyon
száraz bőrre, 30 éves kor felett az
első ráncok kialakulásakor, valamint
kuperózis (bőrpír) esetén ajánlott. A
krémben található flavoszómák
javítják a sejtmembránok működését.
Sima, jobban perfundált bőrt biztosít
fiatalos megjelenéssel. Az Alo-C-Ell
Plus krém nappalra és éjszakára is
használható. SPF 15 fényvédőt
tartalmaz.

ULTIMATE CARE:
ANTI-AGING
A bőröregedést többek között hormonális változások és az anyagcsere

Ultimate Care
Ultra-A-5000 Cream
Az UltimateCare Ultra-A-5000 krém
egy regeneráló nappali és éjszakai
krém, magas aloe vera és A-vitamin
koncentrációval, amely segít a szarkalábak és a ráncok leküzdésében.

folyamat örökletes változásai is befolyásolják. A bőr őssejtjeinek osztódása az életkor előrehaladtával lelassul, ezáltal a bőrmegújulás folyamata is
és csökken az őssejtek száma. A bőr védőrétege elveszíti nedvességmegkötő képességét. Ezáltal kiszárad a bőr, nem lesz képes elég nedvességet

Ultimate Care
Secrets of Eternity
Cream

visszatartani, ami a ráncok megjelenéséhez vezet.
A bőrsejtek egészségének megőrzése, és a folyamatosan fennálló negatív
külső környezeti tényezőkkel szembeni védekezés érdekében elengedhetetlen a megfelelő kozmetikai termékek szisztematikus alkalmazása.
Kozmetikusával közösen dolgozza ki Ön is személyes bőrvédő és
bőrmegújító programját, hogy bőre ismét fiatalosan sugárzó legyen és
hosszútávon élvezhesse az Anti-Aging eredményeit.

Ultimate Care
Collagen Mask
Az UltimateCare kollagén maszk
magas koncentrációban tartalmaz
kollagént. Helyreállítja a bőr nedvességtartalmának egyensúlyát és
elősegíti a kollagénrostok képződését a bőrben.

(Az örökkévalóság legfontosabb titkai)
Az UltimateCare Secrets of Eternity
krém szójából származó fitohormonokat, C-vitamint, retinolt és Vitis
Vinifera (bortermő szőlő) kivonatot
tartalmaz, melyek segítenek a
hormonális bőrelváltozásokon, az
öregedés jelein, a szem és a száj
körüli ráncok mélységének és számának csökkenésén. SPF 15 fényvédőt
is tartalmaz.

“A bőrsejtek egészségének megőrzése,

Ultimate Care
Mimox Serum

és a folyamatosan fennálló negatív külső

Az UltimateCare Mimox szérum
megakadályozza az új ráncok kialakulását, ellazítja, és csökkenti a szem és
száj körüli mimikai ráncokat.

környezeti tényezőkkel szembeni
védekezés érdekében elengedhetetlen
a megfelelő kozmetikai termékek
szisztematikus alkalmazása.”
Ultimate Care Blue
Blood Oxy-Release
Cream
UltimateCare BlueBlood oxigénfelszabadító krém növeli az oxigénfelvételt a bőrsejtekben, frissíti a fakó
arcbőrt és csökkenti a mimikai
ráncokat. SPF 15 UV fényvédőt is
tartalmaz.

UltimateCare
Blue Blood Serum
UltimateCare Blue Blood Serum egy
univerzális szérum az arc és a nyak
kiegészítő bőrápolásához. A szérum
növeli a bőrsejtek oxigénfelvételét,
ami csökkenti a bőr fáradtságát,
valamint a meglévő ráncok számát
és mélységét.

Ultimate Care
Mimox Cream
Az UltimateCare Mimox krém
lassítja az új ráncok kialakulását,
csökkenti a száj és a szem körüli
mimikai ráncokat. A Mimox krém
SPF 15 fényvédőt is tartalmaz.

MINILIFT:
LEGMODERNEBB KEZELÉS
MŰTÉT ÉS SZIKE NÉLKÜL
A MiniLift® egy transzdermális kezelés, stabilizált Aloe Vera-kivonat
alappal. A kezelést egyaránt ajánljuk hölgyek és urak számára,
minden bőrtípusra és bármely életkorban. Ezt a kezelést kizárólag
kozmetikusától kérheti. A MiniLift® arckezelés egy kozmetikai
Facelifting, amely egyetlen alkalom után is egy szemmel jól látható
és kézzel tapintható bőrfiatalodást eredményez. Otthoni
használatra ajánljuk azokat a termékeinket, amelyeket a MiniLift®kezelés kiegészítésére fejlesztettünk ki.

MiniLift
Intense Kit
Ez a készlet 10 szalonkezelésre
alkalmas és az alábbi termékeket
tartalmazza:
Minilift Cleansing Wash
Minilift Intense Tightening Gel
Minilift Intense Compound Face
Minilift Intense Lifting Cream
Minilift Vitamin E Oil.

MINILIFT:
LEGMODERNEBB KEZELÉS
MŰTÉT ÉS SZIKE NÉLKÜL
Magától értetődik, hogy a MiniLift arcápoló család akkor fejti ki

MiniLift
Cleansing Wash
A MiniLift Cleansing Wash mélyen
ható, intenzív tisztító tej. Ez a tej
szabályozza a faggyútermelődést, és
nem befolyásolja a bőr nedvesség-egyensúlyát.

legoptimálisabban hatását, ha a kozmetikai kezelés kiegészítéseként
között ajánljuk a MiniLift Cleansing Wash-t, a MiniLift Lotion-t, a
cream-et.
Az ezekhez kapcsolódó otthoni MiniLift® termékek használata
hozzájárul ahhoz, hogy ráncai csökkenjenek, bőre
egészségesebbnek, fiatalabbnak és üdébbnek hasson, valamint
facelift hatásuknak köszönhetően kisimulnak mélyebb és felületi
ráncai is. Ezek az ápolószerek teszik teljessé a termékskálát, és
otthoni használatuk tovább növeli a kozmetikában végzett kezelés
eredményességét.

arckezelés egy
kozmetikai Facelifting, amely
egyetlen alkalom

MiniLift
Lotion
A MiniLift Lotion alkoholmentes,
pH-semleges tonik, amely többféle
felhasználásra is alkalmas. Arctejes
tisztítás után azonnali frissességet ad
a bőrnek, újjáéleszti azt és élénk
arcszínt kölcsönöz.

után is egy

az otthoni felhasználásra készült termékeket is használjuk. Ezek
MiniLift Lifting szérumot, a MiniLift Moisturizer-t és a MiniLift Lifting

“A MiniLift®

szemmel jól
MiniLift
Lifting Serum
A MiniLift Lifting Serum egy univerzális szérum, amely az arc és a nyak
kiegészítő ápolója. Az Aloe Vera
mellett szójafehérje-kivonatot is
tartalmaz, amelynek azonnali és
egyértelműen észrevehető lifting
hatása van, a bőr lágyabbá és simábbá válik.

MiniLift
Lifting Cream
A MiniLift Lifting Cream szójafehérje-kivonatot tartalmaz, amely azonnali
és egyértelműen érezhető emelő
hatást biztosít, valamint a bőr lágyabbá és simábbá válik. Ezenkívül a
MiniLift Lifting krém elősegíti a bőr
mátrix hat fő építőelemének szintézisét.

látható és kézzel
tapintható
bőrfiatalodást
eredményez.”

MiniLift
Moisturizer
A MiniLift hidratáló nagy mennyiségű
nedvességmegkötő faktort tartalmaz.
Védi, ápolja a bőrt, és smink alapnak
is kiváló.

MIT TEGYÜNK OLYAN
BŐRPROBLÉMÁK
ESETÉN, MINT AZ AKNÉ,
AZ EKCÉMA VAGY A
COUPEROSIS?
Az egészséges bőr nem magától értetődő. Minden harmadik embernek
érzékeny a bőre, és minden tizedik embernek van valamilyen krónikus
bőrallergiája. A bőrproblémák lehetnek genetikai eredetűek, de
visszavezethetők olyan tényezőkre is, mint a fáradtság, a napsugárzás
káros hatása, a hormonok működése vagy a bőr megszokott
sejtfolyamataiban jelentkezett elváltozások. A bőrproblémák széles
skáláját ismerjük: ekcéma, couperosis, különféle allergiák, akné, és így
tovább. Ahhoz, hogy bőrproblémáját megfelelően tudjuk kezelni, fontos,
hogy konzultáljon bőrgyógyásszal is.

UltraPure
Day & Night Control

NeuroSensitive
Cream

Repair
Cream

Couperose
Cream

Az UltraPure nappali és éjszakai
krém faggyúműködést szabályozó
íriszkivonatot tartalmaz, különösen a
zsíros és szennyezett bőr ápolására.

A NeuroSensitive krém viszkető
bőrbetegségekben, neurodermatitiszben szenvedők számára alkalmas,
mint például kontakt ekcéma vagy
atópiás dermatitis. Segíti a rendkívül
érzékeny bőr toleranciaszintjének
növelését és megnyugtatja a bőrirritációkat. Hatóanyagként Cardiospermum (szívmag) kivonatot tartalmaz,
melynek gyulladásgátló hatása
hasonló, mint a hidrokortizoné. Ezen
felül pozitív hatással van az ekcéma
tüneteire, mint például a viszketés,
bőrpír, szaruképződés, repedés,
hámlás és kiszáradás. SPF 15 fényvédőt is tartalmaz.

A Repair Cream-et kifejezetten arra
fejlesztették ki, hogy ösztönözze a bőr
gyorsabb felépülését a bőr károsodása után. A krém ezért kiválóan
alkalmas utókezelésre kisebb dermatológiai beavatkozások, mint pl.
mikrodermabrázió, gyümölcssav,
lézerkezelés, kémiai hámlasztás után,
vagy felületes bőrkárosodások
kezelésére. Hatóanyagként Betaglucan-t tartalmaz, amely revitalizálja a
bőr saját védelmi rendszerét, csökkenti a bőr érzékenységét és serkenti
a sérült bőr természetes helyreállítását. A Repair Cream SPF 15 fényvédő
krémet is tartalmaz.

A Couperose krém azoknak az
embereknek ajánlott, akik rosaceában vagy couperózisban szenvednek
- amikor a kicsi kapillárisok sérültek,
piros foltok, hajszálértágulatok
vannak jelen az arcbőrön. A Couperose krém csökkenti a vékony,
érzékeny bőrön kialakult bőrpírt.
Hatóanyagként többek között a
gesztenyéből származó Escin-t
tartalmazza, amely megerősíti a
vénás érrendszer falait, javítva ezzel a
vérkeringést. A krémben lévő zöld
pigmentek ugyancsak tökéletesen
elfedik a vörös foltokat vagy ereket
az arcon. A bőr védettebbé és
ellenállóbbá válik a külső hatásokkal
szemben, visszanyeri vitalitását,
hidratàltságát.
SPF 15 fényvédőt is tartalmaz.

UltraPure
Roll-on Tincture
Az UltraPure Roll-on Tinktúra
hatékonyan távolítja el a fölösleges
faggyút, miközben megtisztítja a bőrt
a szennyeződésektől.

FÉRFIAK SZÁMÁRA

A Bio Balance for Men az ápoló termékek egy olyan forradalmi vonalát
képviseli, amelyek kimondottan a férfi bőr igényeihez igazodva kerültek

BioBalance
Face Wash

BioBalance
Aftershave Lotion

Enyhe, pH-semleges arctisztító.
Eltávolítja a szennyeződéseket, port
és a fölösleges faggyút a bőrről
anélkül, hogy befolyásolná annak
savasságát.

Kiegyensúlyozó, tonizáló, frissítő,
gélszerű tonik. Alkalmazható tisztítás
vagy borotválkozás után, könnyen
felvihető. Nyugtatja a bőrt és
megakadályozza az irritációt.

kifejlesztésre. A férfiak bőre gyakran vastagabb, mint a nőké, azonban a
borotválkozás miatt az állkapcson, az állon és a nyakon kicsit hidratáltabb.
A Dr. Tadlea Bio Balance férfiak számára egy hármas hatású ápoló
termék:
• Táplálja a bőrsejteket
• Véd a külvilág káros hatásaival szemben
• Stabilizálja az immunrendszert.

BioBalance
24 Hours Firming Cream
Tápláló, kiegynsúlyozó és bőrfeszesítő krém, nappali és éjszakai használatra egyaránt. A BioBalance For Men
termékekben található speciális
ProBioBalance és az acetilhexapeptid-3 hozzáadása révén a bőrt
természetes módon segíti a védő és
regeneráló funkcióinak helyreállításában és aktiválásában.

NAPOZÁS

A túlságosan hosszú napozás egészségkárosító hatású. Ne maradjon
sokáig a napon, még akkor sem, ha bőrét előtte napvédő krémmel
kezelte. A Dr. Tadlea All Day Sun Protection Creme vízálló, és olyan
hatóanyagokat tartalmaz, amelyek gátolják az UV-B és az UV-A sugarak
bőrbe jutását, egyidejűleg védve és hidratálva bőrét, így megakadályozva
bőre károsodását. Napozás előtt vigye fel vastag rétegben bőrére, majd
folyamatosan ismételje a felvitelt, különösen fürdőzés és törülközés után.
A Dr. Tadlea All Day Sun Protection krém és hab formában is kapható.

www.tadlea.com
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