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PÁCZELT MIHÁLY
alapító

A társadalmi vállalkozások profitjukat a közösség javára forgatják vissza, és a legkülönbözőbb 
módon adnak választ a világ problémáira. Így, ha Te egy társadalmi vállalkozástól vásárolsz, 
tudatos döntésed egyben hatalmas segítség is.  MiIyen területeken segíthetsz, ha így döntesz?

A Positeam olyan társadalmi vállalkozás, ahol termékeink megvásárlásával hátrányos helyzetű, 
vagy beteg gyermekeket segíthetsz. Egy játszótérrel, orvosi műszerekkel, játékokkal, vagy 

akár csak egy jó szóval. Mindez neked semmibe sem kerül!

GYERMEKEK KIHÍVÁSSAL ÉLŐK

KÖRNYEZETIDŐSEK

SZEGÉNYSÉG ÁLLATVÉDELEM

MIÉRTÜNK 

A VÁLTOZÁS!

A POSITEAM alapításának célja egy 
olyan mozgalom életre keltése, amely új 
alapokra helyezi a tudatos vásárlás adta 
lehetőségeket. Új távlatokat nyitva ezzel 
bárki számára, akinek segítségre, esélyre, 
vagy egy valódi lehetőségre van szüksége.
Milyen projekteket valósítottunk meg 
eddig? Kiknek nyújtottunk segítséget? 
Látogass el karitatív szervezetünk oldalára.
http://foundyou.positeam.com

Egymással együttműködve,  egy olyan 

álom megvalósításán dolgozunk, ami 

valóságot alkot. Olyan valóságot, ami 

sokaknak segít álmodni és valóságot alkotni.

VÁSÁROLNÁL TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSTÓL?



Célunk valami egyedit és különlegeset alkotni, amelyben egyesíteni tudjuk az 
évezredes tudást a modern technológiával, annak érdekében, hogy megfeleljen 
a jelenkori ember igényeinek.  Az évszázadok óta ismert és alkalmazott 
növényi kivonatok, és a modern technológia találkozásának köszönhetően 
olyan termékeket fejlesztettünk, amelyekkel szeretnénk hozzájárulni a külső-
belső egyensúly és harmónia megteremtéséhez. A részletes termékösszetevők 

megtalálhatóak a webshopban és a termékek címkéjén.
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Az emberi szervezet, úgy ahogy 
a természetben minden, az egyensúly 
megtartására törekszik. A minket körbevevő 
fűszerek, gyógynövények, gyümölcsök 
és algák nem csak a napi étrendünket 
gazdagítják, hanem különböző módszerekkel 
javunkra fordíthatjuk hatásukat az egyensúly 
megtartásának érdekében. Az egyik ilyen 
eljárás a spagirika, amely a növényi kivonatok 
előkészítésének ősi alkímiai módszere. 
Lényege, hogy a növényi tinktúrákat a lehető 
legtermészetesebb módon, a természetet 
tiszteletben tartva készítik. 

A spagirikus módszer szétválasztást és 
egyesítést is jelent: szétválasztja a növény 
részecskéit, megtisztítja őket, majd a 
folyamat a végére a koncentrált formulák 
megerősödnek.

A spagirikus esszenciák előnye, hogy 
nemcsak szerves anyagokat, hanem szervetlen 
anyagokat is tartalmaznak (ásványi anyagok, 
nyomelemek) és a feldolgozás során a növény 
teljes ható erejét és információit képesek 
kivonatolni.

A spagirikus esszenciák készítése három 
alapfolyamaton alapul: erjesztés, desztillálás és 
égetés. A növényeket egy kozmikus üvegházi 
piramisban speciális időszaknak vetik alá, 
kiegyensúlyozott környezetben, amelyben a 
fény, a nedvesség, a hőmérséklet, valamint a 
hangfrekvenciák is optimálisak. A spagírikus 
szemlélet legismertebb eleme a holisztikus 
nézetben rejlik, miszerint minden növény 
multidimenziós élőlény, amely veleszületett 
spirituális és fizikai energiákkal teli.

A SPAGIRIKÁRÓL

INFORMÁCIÓ & HATÓANYAG



Vitaminokat és növényi kivonatokat
tartalmazó folyékony étrendkiegészítő.

Spagirikus alkoholos növényi kivonatokat
tartalmaz.

• Spagirikus hidroalkoholos növényi kivonat: Ginseng, Maca, Zöld tea, Tajgagyökér, Guarana 
mag, Kola dió, Ginkgo biloba

• Alga kivonatok: Chlorella mikroalga extrakt, Haematococcus pluvialis alga (Astaxanthin) 
extrakt

• Gyógynövény kivonatok: Kínai csűdfű (Astragalus) extrakt, Bíborkasvirág (Echinacea) 
extrakt, Goji (Lycium) extrakt, Szegfűszeg extrakt, Kendermag extrakt, Zeaxanthin extrakt, 
Rozmaring extrakt

• Vitaminok: C vitamin (L-aszkorbinsav), Cink, B12 vitamin, B6 vitamin, A vitamin, Folsav, Biotin

• Gyümölcs koncentrátumok: Arónia koncentrátum, Szilva koncentrátum, Tőzegáfonya kon-
centrátum, Gránátalma koncentrátum

A részletes termékösszetevők megtalálhatóak a webshopban és a termék címkéjén.

 ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI:



• Az A- vitamin, a B12-vitamin, a cink, a B6- vitamin, a folsav és a 
C-vitaminhozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.

• A B12-vitamin, B6-vitamin, biotin, C-vitamin részt vesz a normál 
energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

• A B12-vitamin, B6-vitamin, folsav, C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez.

• A B12-vitamin, B6-vitamin, biotin, C-vitamin hozzájárul az idegrendszer 
normál működéséhez.

• A B12-vitamin, B6-vitamin, biotin, folsav hozzájárul a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához.

• A cink hozzájárul a normál szellemi működés fenntartásához.
• A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás szabályozásához.
• A cink szerepet játszik a normál termékenység és szaporodás 

fenntartásában.
• A biotin és a cink részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.
• Az A- vitamin és a cink hozzájárul a normál látás fenntartásához
• A C-vitamin és a cink hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 

védelméhez.
• A B6 és 12 vitamin hozzájárul a normál vörösvérsejt-képződéshez, a folsav 

hozzájárul a normál vérképződéshez
• A cink hozzájárul a normál DNS-szintézishez.

Támogatja az optimális testsúly elérését a 
megfelelő táplálkozás és mozgás kiegészítéseként. 
Kalóriaszegény étrend részeként ajánlott 
fogyasztani egészséges életmód és megfelelő 

fizikai aktivitás mellett.

Segíthet:
• az optimális testsúly elérésében
• kontrolálni az éhségérzetet
• a szervezet vízháztartásának egyensúlyában

VITAMINKOMPLEX



• Növényi kivonatok: Zöld kávé, Lótusz levél, Gynostemma, Garcinia, Zöld tea, Nyírfa, 
Cassia nomame, Banaba, Máriatövis, Amalaki, Bibhitaki, Haritaki

• Alga kivonat: AFA alga (Klamath mikroalga)
• Vitaminok: Tiamin (B1 vitamin), Kolin, Niacinamid, Króm, C-vitamin
• Gyümölcs koncentrátumok: Ananász, Mangó, Áfonya, Papaya, 
A részletes termékösszetevők megtalálhatóak a webshopban és a termék címkéjén.

 ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI:

• A kolin részt vesz:
• a normál zsíranyagcserében.
• a normál homocisztein-anyagcserében.

• A kolin hozzájárul a normál májműködés fenntartásához.
• A tiamin, C-vitamin és kolin részt vesznek a normál energiatermelő anyagcsere- 

folyamatokban.
• A tiamin, C-vitamin és kolin hozzájárulnak az idegrendszer normál működéséhez.
• A tiamin és kolin hozzájárulnak a normál pszichológiai funkció fenntartásához. 
• A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.
• A niacin hozzájárul:

• a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.
• a bőr normál állapotának megőrzéséhez.
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.

• A króm részt vesz a makrotápanyagok normál anyagcseréjében.
• A króm hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához.
• C-vitamin hozzájárul :

• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez.
• az immunrendszer megfelelő működéséhez.

VITAMINKOMPLEX



A Földön minden mindennel összefügg, az élet 
rendkívül változatos formái szimbiózisban élnek. 
Az emberi szervezetben több ezer mikroba él 
és támogatja a megfelelő működést. Nagy részük 
ártalmatlan és jótékony hatással van az életre. Segítik 
az emésztést, erősítik az immunrendszert, azonban 
vannak olyanok, amik ha túlszaporodnak, akkor kárt 
tehetnek, ezért törekednünk kell az egyensúlyuk 

megtartására.

“
FREQUENCY Microflora 

AZ ÉLŐ FORMULA

Értékes összetevői: aktív élőflóra 
(tejsavbaktérium és élesztő-készítmény: 
tisztított víz, cukornád melasz, Saccharomyces 
cerevisiae, Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus casei) , gyümölcslé koncentrátum 
(arónia, datolya), vörös szőlőhéj extrakt, 
amalaki extrakt, bibhitaki extrakt, haritaki 
extrakt, szőlőmag mikroörlemény, fulvosav, 
huminsav, tömjén extrakt, C-vitamin 
(L-aszkorbinsav), máriatövis extrakt, B6 
vitamin (Piridoxine hidroklorid), B12 vitamin 
(Cyanocobalamin)

Gondoltad volna? 
Testünkben kb. 1,5 kg baktérium található.“



B6 és B12 vitaminok hozzájárulnak:
• az idegrendszer normál működéséhez.
• a normál homocisztein-anyagcseréhez.
• a normál pszichológiai funkció fenntartásához.
• a normál vörösvérsejt-képződéshez.
• az immunrendszer normál működéséhez.
• a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 
A B12-vitamin részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-
folyamatokban.
A B12-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.
A B6-vitamin részt vesz a normál fehérje- és glikogén- anyagcserében.

Élőflórás- biológiailag aktív anyag, - antioxidáns 
tartalmú ital, amellyel célunk segíteni a 
természetes folyamatokat a szervezet 
számára. A magas élőflórás készítményben 
számos hasznos és létfontosságú 
mikroorganizmusokat (baktériumok, gombák 
egyaránt) találunk. A komplex mikrobiális 
közösség mellett nagy molekulatömegű 
huminsavakat is tettünk az italba, amelyek 
elősegítik a mikroorganizmusok anyagcsere 
folyamatait.
A Frequency Microflora egy fermentáció 
útján előállított étrendkiegészítő ital. A 
jótékony baktériumokat és gombákat 
37°C-os tisztított vízzel és egy erre a célra 
kifejlesztett cukornádmelasszal keverve a 
megfelelő technológia betartásával indítjuk el 
a folyamatot. A cukornád melasz biztosítja a 
táplálékot a szaporodásukhoz. A fermentáció 
végén igen magas csíraszám (ahány csíra, 
annyi élőlény) jön létre, ez a folyadék nem 
csupán egy anyag, hanem több milliárd élőlény 
közössége.

A haritaki, amalaki, bibhitaki az alapja a 
Triphalának, amely az egyik legjelentősebb 
ayurvédikus növényi kombinációk egyike.
Az ájurvéda több mint ötezer éves Indiai 
hagyományos, természetes holisztikus rendszer, 
amelyet évezredeken keresztül fejlesztettek 
és a fő célja, hogy az emberi szervezetet 
egyensúlyba helyezze. Szó szerinti fordítása az 
„élet tudománya”, amely az egészséges életmód 
elveinek összessége.
Az ájurvéda egyfajta integrált megközelítését 
nyújtja a megelőzésnek és az életmód 
megváltoztatásának. Filozófiája azon alapul, 
hogy az elme, tudat és a test tökéletes egységet 
alkotnak. Fontos hogy folyamatosan meg tudjuk 
tartani a testünk belső egyensúlyát és ehhez 
elengedhetetlen a megfelelő táplálkozás.

VITAMINKOMPLEX



A LIPOSZÓMA
Kiváló felszívódással képes hatékonyan, a megfelelő mennyiségben 

,a megfelelő helyre eljuttatni a hatóanyagokat. 

Mi az a liposzóma? A liposzomális technológia lényege, hogy a liposzóma 
gömböcskék, amelyek kettős foszfolipid réteggel határoltak, különböző 
hatóanyagokat képesek magukba zárni. Az így beburkolt hatóanyag védetten, 
a gömböcskébe zárva eljut a véráramba, onnan a sejtekhez, ahol a foszfolipid 
beépül a sejtmembránba, miközben a hatóanyag a sejtekbe jutva táplálja azokat. 
A sejtmembrán is foszfolipidekből épül fel, sejtjeink egészséges működésének 
megőrzésében játszik fontos szerepet. 



NEED MAX étrendkiegészítőnk liposzómás 
technológiával készült, így kiváló felszívódással 
képes hatékonyan, a megfelelő mennyiségben, a 

megfelelő helyre eljuttatni a hatóanyagokat. 
A C-vitamin a szervezet számos működésében 
részt vesz, megfelelő mennyiségű bevitele azért 
rendkívül fontos, mert az emberi szervezet – 
szemben az állatokkal - nem képes a C-vitamint 

előállítani. 
Értékes összetevői: Gyömbér, Piperin, Kurkuma,  

C-, E-, D-vitamin

 A D-VITAMIN HOZZÁJÁRUL:

 A C-VITAMIN HOZZÁJÁRUL:

• Az immunrendszer megfelelő működéséhez.

• A sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez.

• A fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 

• A kollagén képződéshez, és ezen keresztül 
a bőr, a fogak és fogíny, az erek, a porcok, a 
csontozat egészséges állapotának, működésének 
fenntartásához.

• A normál energiatermelő anyagcsere-
folyamatokhoz.

• Támogatja az idegrendszer működését.  

• A kalcium és a foszfor normál felszívódásához/
hasznosulásához.

• A vér normál kalciumszintjének fenntartásához.

• Az egészséges csontozat fenntartásához.

• Az egészséges izomfunkció fenntartásához.

• A normál fogazat fenntartásához.

• A sejtosztódáshoz.

• Az immunrendszer normál működéséhez.

 AZ E-VITAMIN HOZZÁJÁRUL:

• A sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.



Aromaterápiás termékeinben összeállítjuk azokat 
a kombinációkat, amelyek olyan egységet képesek 
alkotni, hogy az adott területen a legtöbbet 
nyújthassák. A LAVAN készítmények hatóanyagai 
főként olyan növényi kivonatok, esszenciális olajok, 
amelyeket évszázadokon át használtak és használnak 

ma is a szépségápolásban. 

Szabadalomra épülő liposzómás kozmetikumainkban stabilizált 
cseppek formájában található hatóanyagok közvetlenül a sejtfallal 
érintkezve fejtik ki hatásukat. A fejlett foszfolipid technológia 
alkalmazásának köszönhetően az egyes alkotóelemek saját 
biológiai aktivitása megváltozott. 

Szervezetünk első védelmi vonala és legnagyobb felülete a 
bőrünk. Mivel elemi szerepe van abban, hogy a káros környezeti 
hatásoktól megvédjen minket, fontos, hogy megfelelően 
támogassuk.

A levendula olajat a pszichés stressz és kimerültség 
enyhe tüneteinek enyhítésére, és az alvás elősegítésére 
alkalmazzák, továbbá antimikrobiális , görcsoldó, gyulladásgátló, 
fájdalomcsillapító és enzim indukáló hatással rendelkezik.

LAVAN DUO ACTIVE SPRAY 100ml
Alkoholos termékünket általános, alkalomszerű 

használatra ajánljuk.

LAVAN DUO SENSITIVE SPRAY 100ml
Termékünket általános mindennapi használatra 

ajánljuk, érzékeny bőrűek számára is.



Az aromaterápiás LAVAN RAPID egy olyan bőrápoló 
spray, amelyben 9 illóolaj, valamint vitaminok 

(A-vitamin, E-vitamin) találhatóak meg.

Értékes összetevői:
Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Citromhéj 
illóolaj, Ánizsolaj, Bazsalikomolaj, Borókaolaj, 

Ciprusolaj, Jázminolaj, Kamillaolaj, Rozmaringolaj

Az ánizsolaj enyhe emésztési panaszok tüneteinek, köztük 
a puffadás és a szélgörcs kezelésére alkalmazható. Ezen kívül 
alkalmazható köptetőként is megfázáshoz társuló köhögés esetén 
külsőleg, továbbá antimikrobiális hatással is rendelkezik.

A kamillaolaj gyulladáscsökkentő, ödéma megelőző, 
antimikrobiális, citosztatikus, antioxidáns, trombocyta ellenes, 
hipotenzív és hipoglikémiás hatással rendelkezik.

A rozmaringolaj spasmolitikus, (simaizom görcsoldó) 
antioxidáns és antimikrobiális hatással rendelkezik. 

LAVAN RAPID SPRAY 100ml
Termékünket általános mindennapi használatra 

ajánljuk, érzékeny bőrűek számára is.



Mindennapjaink során lábaink erős terhelésnek vannak 
kitéve, az egész napos ülés ugyanúgy megterheli a 

lábat, mint az aktív igénybevétel.  

A LAVAN VEIN - bőrápoló gél 
Illóolaj és gyógynövény kivonatot tartalmazó 
kozmetikai termékünket ajánljuk a lábaink mindennapi 

ápolására. 

 ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI:

• Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Citromhéj olaj, Orvosi zsálya olaj, 
• Természetes tápláló olajok: Homoktövis olaj, Körömvirág olaj
• Vadgesztenye kivonat:

• venotóniás hatás (visszerekre jótékony hatás)
• gyulladáscsökkentő hatás
• antioxidáns és anti-enzimatikus hatás

•  A-vitamin és E-vitamin
• A hesperidin olyan természetes anyag, amely a bioflavonoidok csoportjába tartozik és 

különböző típusú gyümölcsökben fordul elő,  a normális véráramlás fenntartásához 
szükséges.

• Egyéb összetevő: Narancshéj kivonat

Az orvosi zsálya antibakteriális, gombaölő, antiszeptikus, 
antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásokkal rendelkezik. 



A LAVAN BALM testvaj összetevőinek köszönhetően 
alkalmas a száraz, tápanyagban szegény, fáradt bőr 
természetes ápolására, kondicionálására, hogy újra 

ellen tudjon állni a negatív környezeti hatásoknak.
 

Értékes összetevői: 
Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Citromhéj 

illóolaj, 
Természetes tápláló vaj: Kakaóvaj

A-vitamin és E-vitamin



 A BŐRÁPOLÁS FONTOSSÁGA

HAJÁPOLÁS ARCÁPOLÁSBŐRÁPOLÁS

Mai rohanó világunkban életkortól függetlenül 
minden bőrtípusnak szüksége van hidratálásra 
és táplálásra. A bőrápolás elengedhetetlen része 
a külső és belső harmónia megteremtésének. A 
gyönyörű és egészséges bőr alapja a rendszeres 
tisztítás, hidratálás és kondicionálás, hogy a 
negatív környezeti hatásoknak kitett bőrünk 
minél ellenállóbb legyen.  

Mindannyian vágyunk arra, hogy bőrünk 
selymes, finom tapintású legyen, ezért mindent 
meg is teszünk.  A GAIAN készítmények célja 
a bőr természetes egyensúlyának visszaállítása. 
Olyan hatóanyagokat tartalmaznak, melyek 
revitalizáló, tápláló és egyéb jótékony hatásokkal 
is rendelkeznek. Célunk a bőrkondicionálás és 
táplálás optimális biztosítása.

A kor előrehaladtával bőrünk veszít üdeségéből, az öregedés jelei sajnos hamar 
megjelennek az arcon is, főleg ha kiegyensúlyozatlanul táplálkozunk, vagy intenzívebben ki 

vagyunk téve a negatív környezeti hatásoknak, úgy mint szmog, direkt napsütés vagy stressz. 
Harminc éves korunk után csökken a kollagén- , elasztin- és faggyútermelés, amelyek a bőr 
feszességéért felelősek. Külső és belső támogatással egyaránt segítheted bőröd, hogy minél 

tovább fiatalos maradjon.

GAIAN EXISTENCE BODY LOTION
200ml  Testápoló 

Egy hosszú fárasztó nap után mindenkinek jól esik 
tisztálkodás után kényeztetni fáradt bőrét. Gyorsan 
felszívódó tápanyagokban gazdag testápoló krémünk csodás 
illatával elvarázsol. A shea vajnak, sárgabarackmag olajnak, 
argánolajnak, avokádó olajnak, jojoba olajnak, kókuszolajnak 

és kakaóvajnak köszönhetően táplál és hidratál.

ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI

• Természetes tápláló olajok: Shea vaj, Sárgabarackmag olaj, Argánolaj, Avokádó olaj, Jojoba 
olaj, Kókuszolaj, Kakaóvaj

• Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Szantál illóolaj, Rózsafa illóolaj, Tömjén illóolaj, 
Citromhéj olaj

• Poliszaharid: Hyaluronsav



GAIAN EXISTENCE HAIR SHAMPOO
200ml Sampon

Sok esetben a hajmosás után különböző vitaminokat, 
kivonatokat tartalmazó készítményekkel ápoljuk a hajat, 
hogy minden szükséges tápanyagot megkaphasson. Kutatóink 
olyan sampont fejlesztettek, amely széleskörű összetevőinek 

köszönhetően megfelelő támogatást nyújt. 

ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI

• Gyógynövénymix: Rozmaring kivonat, Kamilla kivonat, Árnika kivonat, Árvacsalán kivonat, 
Orvosi zsálya, Erdei fenyő rügy kivonat, Vizitorma kivonat, Bojtorján kivonat, Citromhéj 
kivonat, Borostyán kivonat, Körömvirág kivonat, Sarkantyúvirág kivonat,  Articsóka 
kivonat,  Amaránt mag kivonat

• Természetes tápláló olajok: Jojoba olaj, mely  hidratáló hatású, így fényessé és puhává 
varázsolja haját.

• Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Citromhéj olaj, Szantál illóolaj, Rózsafa illóolaj, 
Tömjén illóolaj

• Egyéb hatóanyag: Panthenol

GAIAN EXISTENCE BODY SHOWER GEL 
200ml Tusfürdő 

Gyengéden tisztít  és ápolja bőrünk természetes védekező 
rendszerét.

ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI

• Természetes tápláló olajok:  Argánolaj, Jojoba olaj,Olivaolaj, Shea vaj, Sárgabarackmag olaj, 
Avokádó olaj, Kókuszolaj, Kakaóvaj

• Esszenciális olajok: Levendula illóolaj, Tömjén illóolaj, Citromhéj olaj, Szantál illóolaj, 
Rózsafa illóolaj

• Poliszaharid: Hyaluronsav



Az arcápolás elengedhetetlen 
része a külső és belső harmónia 
megteremtésének. A gyönyörű és 
egészséges arcbőr alapja a rendszeres 
tisztítás, hidratálás és kondicionálás, 
hogy a negatív környezeti hatásoknak 
kitett bőrünk minél ellenállóbb legyen.  
A GAIAN EXCLUSIVE AGE 
készítményeket ajánljuk hyaluronsav 
tartalmának köszönhetően az 
arcbőr napi szintű ápolására, a bőr 

rugalmasságának visszaszerzésére, a 
ráncok halványítására illetve a további 
ráncok elkerülése érdekében. 
A GAIAN EXLUSIVE AGE 
hatóanyagokban gazdag arckrémek a 
gondosan válogatott gyógynövények 
kivonataival, magas vitamintartalmú 
gyümölcskivonatokkal, és értékes 
bázisolajokkal táplálják az arcbőrt. A 
hyaluronsav tonizálja  és feszesíti a 
kontúrokat, hidratlája az arcbőrt.

 ARCÁPOLÁS



Javasolt használat: a megtisztított arcbőrre vékony rétegben vidd fel 
és finoman masszírozd be. 

Ha a bőröd normál, vagy száraz vigyél fel reggelente kis mennyiséget 
ebből a tápláló nappali krémből a megtisztított arcbőrödre és 
élvezd az egész napos hidratálást! Használatával bőröd frissebb, 

lágyabb és egészségesebb lesz. 
Az arcbőrt kisimítja, feltölti. Ha bőröd inkább zsíros, gyulladt, 
pattanásos, akkor is szükség van hyaluronsav pótlásra, javasoljuk 

használatát reggel és este is.

HOGYAN ALKALMAZZUK A GAIAN EXLUSIVE AGE CELL RENEWAL KRÉMET?

 CELL RENEWAL CREME
50ml

• Virág és gyümölcs kivonatok: Körömvirág kivonat, Bajkáli csukóka kivonat, Narancs 
kultúra kivonat, Tara gumi, Kakaduszilva kivonat

• Természetes tápláló olajok: Sárgabarackmag olaj, Argánolaj, Jojoba olaj, Shea vaj, 
Csipkebogyó olaj, Kókuszolaj

• Illóolaj: Levendula illóolaj
• Poliszaharid: Hyaluronsav
A hyaluronsav a bőrünkben vízmegkötő anyagként van jelen, a kor előre haladtával 
mennyisége folyamatosan csökken, ez vezethet a bőr rugalmasságának elvesztéséhez. A 
bőr mélyebb rétegeibe eljutva segíti a finom ráncok feltöltését, rugalmasságot kölcsönözve 
a bőrnek. Hatékonyan alkalmazható a már kialakult ráncok halványítására is.

ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI



Teltebb struktúrájú krém, amelyet száraz vagy 
normál bőrre javaslunk éjszakai használatra. 
Minden este a megtisztított arcbőrre vékony 
rétegben vidd fel és finoman masszírozd be.
Ha száraz arcbőrödre keresel éjszakai hidratálót 
krémet, úgy termékünket azért ajánljuk, mert 
beszívódik és a száraz arcbőr csak úgy issza 

magába. Arckrémünk optimális választás az 
arcbőr éjszakai regenerálására. A hyaluronsav 
fokozza a bőr hidratáltságát és segít megelőzni 
a ráncok kialakulását, meglévő szarkalábak 
kisimítását. Ragyogóvá varázsolja arcbőröd.
Ha bőröd kevert bőrtípusú, akkor ezt a krémet 
Te is bátran használhatod éjszakára.

HOGYAN ALKALMAZZUK A GAIAN EXCLUSIVE AGE ACTIVE RESTORING KRÉMET?

ACTIVE RESTORING CREME
50ml

• Zöldség és gyümölcs kivonatok: Cikóriagyökér oligoszaharidok, Narancs kultúra 
kivonat, Kakaduszilva kivonat

• Természetes tápláló olajok: Shea vaj, Sárgabarackmag olaj, Avokádó olaj, Jojoba olaj, 
Argán olaj, Csipkebogyó olaj, Kakaóvaj

• Illóolaj: Levendula illóolaj
• Poliszaharid: Hyaluronsav
A hyaluronsav a bőrünkben vízmegkötő anyagként van jelen, a kor előre haladtával 
mennyisége folyamatosan csökken, ez vezet a bőr rugalmasságának elvesztéséhez. A bőr 
mélyebb rétegeibe eljutva segíti a finom ráncok feltöltését, rugalmasságot kölcsönözve a 
bőrnek. Hatékonyan alkalmazható a már kialakult ráncok halványítására is.

ÉRTÉKES ÖSSZETEVŐI
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