COVERDERM®
CAMOUFLAGE – maailma juhtivad korrigeerivad meigitooted, mida on lihtne kasutada ning
mis sobivad ideaalselt mis tahes suuremate või väiksemate nahavigade ja ebaühtlase
nahavärvi peitmiseks nii näol kui kehal.

Classic

Perfect
Face

Kirjeldus

Toimeained

Toime

Maksimaalselt
peitev
jumestuskreem
purgis

Mesilasvaha

Ainus jumestusvahend, mis peidab
täiuslikult kõik nahavead ning ühtlustab
ebatasase naha pinda, nt. angioomi
(soonkasvaja), psoriaasi, põletusarmide,
armide ja tätoveeringute puhul. See on
ideaalne lahendus enesekindluse
tõstmiseks kogu eluks!
Kreemjat jumestuskreemi on lihtne peale
kanda. Peidab täielikult naha- ja iluvead,
kahvatu jume ja ebaühtlase nahavärvi!
Jumestuskreemiga saab katta ka
nahavigu, nagu nt. akne, kuperoosa,
vitiliigo, pleekinud angioomid,
rasedusest tingitud pigmendimuutused,
maksaplekid (kloasmid),
pigmendilaigud, tedretähnid ja punetava
naha.
See on suurepärane peitepulk, mis varjab
tumedad silmaalused ning peened
kortsukesed, andes näole särava värske
jume! Tootele on lisatud
vananemisvastaseid aineid, et tõrjuda
vabade radikaalide rünnakuid ning anda
nahale noorem välimus!
Revolutsiooniline meigitoode, mis
peidab täielikult kõik jalgadel või kehal
leiduvad ilu- ja nahavead, nagu nt.
laienenud kapillaarid, veenilaiendid,
venitusarmid, veenipõletik, vitiliigo,
armid, põletusarmid, tumedad laigud,
maksaplekid, sünnimärgid, sinikad ja
tätoveeringud.
Ideaalne puuder Camouflage
jumestustoodete fikseerimiseks, et
loomulik välimus püsiks kogu päeva!
Sobib täiuslikult kokku kõikide
meigitoodete värvitoonidega. Imab
suurepäraselt rasu ja higi, andes nahale
täiuslikult mati välimuse!
Need kompaktpuudrid rahuldavad iga
nahatüübi erivajadused. Puudreid võib
kasutada Camouflage jumestustoodete
fikseerimiseks või ilma teiste toodeteta,
nahale kauni jume andmiseks ning
peente nahakurdude peitmiseks.

15 ml
10 tooni
Peitev
jumestuskreem
näole
tuubis

Mesilasvaha

30 ml
9 tooni

Concealer

Peitepulk
silmaümbruspiirkonnale

A-vitamiin
E-vitamiin
Muskuskibuvits
Mesilasvaha

6g
6 tooni
Perfect
Legs

Peitev
jumestuskreem
kehale & jalgadele
tuubis

Aaloeekstrakt

50 ml
9 tooni
Finishing
Powder

Kinnitav
tolmpuuder
25 g

Compact
Powder

Removing
Cream

4 tooni igale
nahatüübile
(normaalne, rasunevistrikuline ja kuivtundlik)

E-vitamiin
Sodium-PCA
Teepuuõli
Hüdrolüüsitud nisu
Proteiin

10 g
Eriti toitev ja
rahustav
puhastuskreem

Aaloeekstrakt
Glütseriin

200 ml

Extra Care
Lotion No1

Extra Care
Lotion No2

Rahustav, nahka
mitteärritav näovesi
normaalsele/
kuivale-tundlikule
nahale
200 ml
Rasueritust
reguleeriv ja poore
ahendav
antiseptiline näovesi
rasusele nahale
200 ml

Hõlmikpuuekstrakt
Ženšenniekstrakt
Vitamiinid B3, B5
Sodium-PCA
Naatriumlaktaat
Allantoiin
Biosahhariid Gum-2
Punanupuekstrakt
Ingveriekstrakt
Sodium-PCA
Vitamiinid B3, B5
Kaneeliekstrakt
Greibiekstrakt
Hõbepajuekstrakt
Naatriumlaktaat
Allantoiin

Eriomadused
Katab suurepäraselt tänu suurele
pigmentide sisaldusele
Elastne tekstuur
Tõhus kaitse UVA- ja UVBkiirguse vastu, SPF vahemikus 16
kuni 30
Veekindel
Hüpoallergiline
Püsib 24 h
Loomulik tulemus
Sobib kõikidele nahatüüpidele
Laseb nahal hingata
Lihtne peale kanda
Kliiniliselt tõestatud – ei ummista
poore, ei tekita aknet ega vistrikke
(Perfect Face)

Läbikumav
Hüpoallergiline
Tolmpuuder
Sobib kõikidele nahatüüpidele

Kliiniliselt tõestatud – ei ummista
poore, ei tekita aknet ega vistrikke
Hüpoallergiline
Veekindel
3 erinevat koostist

Täiesti ainulaadne puhastuskreem, mis
on üheaegselt nii üliõrn kui ka kiirelt ja
sügavalt puhastava toimega. Tagab
põhjaliku puhastuse, eemaldades
nahapooridest viimsedki meigijäägid,
niisutades nahka ning andes värske
särava jume.
Näovesi normaalsele, kuivale ja
tundlikule nahale. Rahustab ja niisutab
nahka sügavuti, andes nahale imelise
värskuse ja pehmuse. Lisaks on näoveel
vananemisvastane ja taastav toime.

Hüpoallergiline
Ideaalne silmaümbruspiirkonnale
Sobib kõikidele nahatüüpidele

Näovesi rasusele nahale
Reguleerib rasueritust, annab klaari ja
särava jume, ahendab suurepäraselt
poore. Lisaks on näoveel antiseptiline,
põletikuvastane, sügavalt niisutav,
rahustav ja antioksüdatiivne toime.

Hüpoallergiline
Alkoholivaba

Hüpoallergiline
Alkoholivaba

Skin
Protector

Niisutav
meigialuskreem
tuubis

Sodium-PCA
Naatriumlaktaat
Mesilasvaha
Vitamiin B3
Uurea

50 ml

Skin Basics

24 h toimega
multivitamiinikreem
tuubis

A-vitamiin
E-vitamiin
Hüaluroonhape
Pajulilleekstrakt

50 ml

Ideaalne meigialuskreem, mis kantakse
nahale enne peitvate jumestustoodete
kasutamist! Kreemile on lisatud
spetsiaalseid koostisaineid, mis
niisutavad nahka, tagades ühtlasema
meigi, ning kaitsevad nahka
keskkonnamõjude eest.
See multivitamiinikreem täidab kõik
naha põhivajadused 24 h päevas.
Niisutab ja toidab nahka, parandades
naha elastsust. Lisaks on kreemil kogu
päeva kestev vananemisvastane toime.

Hüpoallergiline
Väga kerge, peene tekstuuriga
koostis
Sobib kõikidele nahatüüpidele

Hüpoallergiline
Väga kerge, peene tekstuuriga
koostis
Sobib kõikidele nahatüüpidele

SUPERFECTION –kiire, lihtne, täiuslik, ilma laikudeta pruuniks tegev make-up kreem kehale
EI OLE ISEPRUUNISTAV TOODE!
Superfection

Keha pruuniks
tegev make-up
kreem
100 ml
6 tooni

Silikoonid
Mesilasvaha
Päikesekaitsefiltrid
Valgust
peegeldavad
osakesed

Revolutsiooniline keha pruuniks tegev
make-up kreem, mida saab hõlpsalt
kasutada üle kogu keha. Annab nahale
hetkega loomuliku pruuni jume ilma
isepruunistavatele toodetele omaste
vigade, triipude ja laikudeta.

Hüpoallergiline, veekindel,
kauapüsiv,
SPF 15 kaitseb UVA- ja UVBkiirguse eest,
Kerge peale kanda, õlivaba
koostis, sametine tekstuur,
Sobib kõikidele nahatüüpidele

BOTUMAX - terviklik kortsudevastane hooldus, mis võitleb KÕIGI kolme kortsude tekitaja
vastu (vananemine, photo-aging, miimikakortsud).

Botumax
Visage

Kirjeldus

Toimeained

Toime

Eriomadused

Kolmetoimeline
kortsudevastane
näokreem

Heksapeptiid-8
Ürtallikkressiekstrakt
Pentapeptiid-4
CM-Glucan

Kõige efektiivsem kortsudevastane
näokreem. Vähendab kortse ja
peeneid nahakurde, mille tekkimise
põhjuseks on 3 peamist kortsude
tekitajat: näomiimika, vananemine
ja photo-aging( UV kiirgusest
tingitud vananemine).

Heksapeptiid-8
Ürtallikkressiekstrakt
Pentapeptiid-4
Phytosphingosine

Suurepärane kreem-geel, mille
koostis on väljatöötatud
spetsiaalselt
silmaümbruspiirkonnale. Vähendab
märgatavalt kortse ja peeneid
nahakurde, mille tekkimise
põhjuseks on kõik 3 kortsude
tekitajat.

Heksapeptiid-8
Ürtallikkressiekstrakt
Pentapeptiid-4
Venuceane™

Innovaatiline, kontsentreeritud
koostisega geel on efektiivseim
vahend ka kõige sügavamate
kortsude vastu võitlemiseks.
Kasutatakse koos Botumax Visage
näokreemi ja Botumax Yeux
silmaümbruskreemiga, et tõhustada
toodete toimet ning saavutada
parimad tulemused!

Revolutsiooniline koostis,
mis sisaldab looduse
eeskujul loodud peptiide.
Õhulise tekstuuriga,
kergesti imenduv.
Hüpoallergiline.
Sobib kõikidele
nahatüüpidele.
Revolutsiooniline koostis,
mis sisaldab looduse
eeskujul loodud peptiide.
Ülipehme, õhulise
tekstuuriga, kergesti
imenduv.
Hüpoallergiline
Oftalmoloogiliselt testitud.
Sobib kõikidele
nahatüüpidele.
Revolutsiooniline koostis,
mis sisaldab looduse
eeskujul loodud peptiide.
Üliefektiivne, kergesti
imenduv koostis.
Hüpoallergiline.
Oftalmoloogiliselt testitud.
Võib kasutada näol, kaelal,
silmaümbruspiirkonnas.
Sobib kõikidele
nahatüüpidele.

30 ml

Botumax
Yeux

Kolmetoimeline
kortsudevastane
kreem-geel
silmaümbrusele
15 ml

Botumax
Serum

Kolmetoimeline
kortsudevastane
kontsentreeritud
koostisega
seerum
20 ml

Botumax
Make-up

Kortsudevastane
jumestuskreem
30 ml
9 tooni

Botumax
Concealer
Plus

Kortsudevastane
peitekreem
8 ml
4 tooni

Botumax
Compact
Powder

Kortsudevastane
kompaktpuuder
10 g
6 tooni

Heksapeptiid-8
Ürtallikkressiekstrakt
Pentapeptiid-4
Valgust peegeldavad
osakesed.
Päikesekaitsefiltrid
Heksapeptiid-8
Ürtallikkressiekstrakt
Pentapeptiid-4
Phytosphingosine
Valgust peegeldavad
osakesed.
Päikesekaitsefiltrid
Heksapeptiid-8
Ürtallikkressiekstrakt
Pentapeptiid-4
Valgust peegeldavad
osakesed.

Hooldus

Meik
Ainulaadsed jumestustooted, mis
katavad ideaalselt ning samas
vähendavad kortse ja nahakurde.

Veekindel
Hüpoallergiline
Eriti kauapüsiv
Õlivaba koostis
SPF 15
Kaitse UVA/UVB kiirguse
eest
Sametine tekstuur
Kerge peale kanda
Sobib kõikidele
nahatüüpidele.

FILTERAY – kõige ohutum ja efektiivsem ning eriti kauakestev päikesekaitse
Kirjeldus

Toimeained

Toime

Eriomadused

Filteray
Face
SPF 20
SPF 40
SPF 60
SPF 80

Päikesekaitsekreem
näole

Titaandioksiid
Tsinkoksiid
Phycocorail®
Kapseldatud Cvitamiin
Avocadin®

Looduslikud filtrid
Hüpoallergiline
Veekindel isegi siis,
kui higistad või ujud!
Ohutu ja fotostabiilne
Kasuta aastaringselt
Sobib kõikidele
nahatüüpidele.

Filteray
Body
SPF 20
SPF 40
Filteray
Body Plus
SPF 20
SPF 40

Päikesekaitsekreem
kehale

Ideaalsed päikesekaitsekreemid
linna ja mere äärde. Tagavad eriti
kauakestva ja efektiivse kaitse
UVA/UVB/infrapuna-kiirte eest.
Kaitse kestab vähemalt 6 h pärast
pealekandmist. Ennetavad naha
enneaegset vananemist, taastavad
ja niisutavad nahka.
Ideaalsed päikesekaitsekreemid
kehale. Tagavad eriti kauakestva ja
tõhusa kaitse
UVA/UVB/infrapuna-kiirte eest.
Nendes innovaatilistes toodetes on
ühendatud päikesekaitsekreem ja
päevitusjärgne hooldus. Tagavad
eriti kauakestva ja tõhusa kaitse
UVA/UVB/infrapuna-kiirte eest.
Spetsiaalseid toimeained sisaldav
koostis niisutab, rahustab ja taastab
nahka.
Innovaatiline ja
multifunktsionaalne päevitusjärgne
kreem-geel naha
päikesekahjustuste igakülgseks
leevendamiseks. Niisutab nahka
sügavuti ja kauakestvalt, rahustab
ja taastab nahka ning vähendab
nahaärritust, andes nahale värske
ja pehme tunde.

Hüpoallergiline
Ideaalne tundlikule
nahale
Sobib kõikidele
nahatüüpidele

50 ml

100 ml
Kaks ühes:
päikesekaitsekreem
ja päevitusjärgne
hooldus kehale
100 ml

Filteray
After Sun

Rahustav, niisutav
ja taastav
päevitusjärgne
hooldus

Titaandioksiid
Tsinkoksiid
Phycocorail®
Titaandioksiid
Tsinkoksiid
Phycocorail®
Aaloeekstrakt
Allantoiin
D-pantenool
Pentavitin™
Reasun®
Aaloeekstrakt
Allantoiin
D-pantenool
Pentavitin™
Reasun®

100 ml

MAALETOOJA:
Glenberg Grupp Oü
Sõpruse pst.151
Tallinn 13417
Tel: 6 99 76 99; 56 202 30
info@glenberg.ee
www.glenberg.ee

Nägu

Keha
Looduslikud filtrid
Hüpoallergiline
Veekindel isegi siis,
kui higistad või ujud!
Ohutu ja fotostabiilne
Ideaalne tundlikule
nahale
Ohutu lastele
Sobib kõikidele
nahatüüpidele

