
REAL RETINOL REAL RESULTS!
P O W E R F U L  Y E T  G E N T L E  A T  A N Y  A G E !
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Ε Ν Ε Σ Η  Ν Ε Ο Τ Η Τ Α Σ

Όμορφο και απαλό δέρμα χωρίς τη χρήση 
νυστεριού; Είναι δυνατό με τη  Retilution 
Face Cream! Χάρη στην καινοτόμο 
φόρμουλα που περιέχει ρετινόλη σε τρεις 
πιο αποτελεσματικές μορφές, το δέρμα 
σας θα έχει απαλότητα και ενυδάτωση σαν 
σατέν. Οι λεπτές ρυτίδες και οι γραμμές θα 
μειωθούν και η επιδερμίδα θα ξεκουραστεί. 
Η ρετινόλη σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C 
θα κάνει το δέρμα σας πιο υγιές και νεότερο 
και ο αποχρωματισμός θα εξαφανιστεί στη 
στιγμή. Πείτε ΝΑΙ σε μια απαλή και λαμπερή 
επιδερμίδα!

Δώστε στο δέρμα σας μια βελούδινη 
απαλότητα χάρη στην έντονα αναγεννητική 
φόρμουλα της κρέμας με ευχάριστη υφή.

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ :

1. Καθαρίστε το δέρμα του 
προσώπου με το Face Glove 
και μετά απλώστε την κρέμα.

2. Κάντε απαλό μασάζ με 
κυκλικές κινήσεις.

Για καλύτερα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε το  Serum κα τη Face Mask 
από τη σειρά     RETILUTION. Σε περίπτωση 
αλλεργιών ή συμπτωμάτων ερεθισμού, 
αφαιρέστε αμέσως το καλλυντικό από το 
δέρμα.

Ανακαλύψτε το κλειδί  της ομορφιάς με προϊόντα 
επόμενης γενιάς που περιέχουν ρετινόλη, μια καθαρή 
μορφή βιταμίνης Α που ονομάζεται βιταμίνη νεότητας. 
Η πρωτοποριακή σειρά καλλυντικών Retilution περιέχει 
ρετινόλη σε τρεις πιο αποτελεσματικές μορφές, οι 
οποίες, όταν συνδυάζονται με βιταμίνη C, μπορούν να 
κάνουν θαύματα. Μην περιμένετε τα πρώτα σημάδια 
γήρανσης. Εφαρμόστε τη θεραπεία τώρα, θα κάνει το 
δέρμα σας να φαίνεται υγιές,  νεανικό  και λαμπερό.

Παρά το γεγονός ότι οι υπέροχες ιδιότητες της 
ρετινόλης εστιάζουν κυρίως στην γήρανση του 
δέρματος, αυτό το συστατικό είναι επίσης ένα 
εξαιρετικό όπλο για την καταπολέμηση του λιπαρού 
και επιρρεπούς στην ακμή δέρματος. Η βιταμίνη Α 
μειώνει τους πόρους και ρυθμίζει την ποσότητα του 
εκκρινόμενου σμήγματος, χάρη στο οποίο το δέρμα 
σταματά να „φράζει” και δεν γυαλίζει αντιαισθητικά. 

Η νέα σειρά καλλυντικών RETILUTION λειτουργεί 
σαν μια μηχανή χρόνου χάρη στη φυσική ρετινόλη 
μαζί με άλλα ευεργετικά συστατικά. Αυτή η ουσία 
αντιστρέφει πραγματικά τα σημάδια γήρανσης και 
μειώνει την ποσότητα της μελανίνης, χάρη στην οποία 
ο αποχρωματισμός εξαφανίζεται και το δέρμα γίνεται 
λείο και λαμπερό. Η ρετινόλη θα αλλάξει την εμφάνιση 
του δέρματός σας, ανεξάρτητα από την ηλικία, 
επειδή έχει την ικανότητα να διεισδύει στα βαθύτερα 
στρώματα του δέρματος, διεγείροντας κύτταρα που 
παράγουν κολλαγόνο, ελαστίνη και υαλουρονικό οξύ.

Για να βελτιώσετε το αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε όλη την  
θεραπεία:

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την κρέμα προσώπου Face Cream, 
προσθέστε τη  Retilution Face Mask μετά από 5 ημέρες και 
αναζωογονήστε  με τον ορό μετά από μια εβδομάδα. Όταν 
χρησιμοποιείτε καλλυντικά με ρετινόλη, αποφύγετε την έκθεση στον 
ήλιο και θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε αντιηλιακό με SPF 30. Για πλήρη 
προστασία και επαρκή ενυδάτωση, χρησιμοποιήστε επίσης καλλυντικά 
από τη σειρά Natural.

ΡΕΤΙΝΌΛΗ -ΤΌ ΕΛΙΞΗΡΙΌ ΤΗΣ ΝΕΌΤΗΤΑΣ 
Ε Ν Τ Α Τ Ι Κ Η  Θ Ρ Ε Π Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ν Υ Δ Α Τ Ι Κ Η  Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  

Σ Τ Α  Χ Ε Ρ Ι Α  Σ Α Σ !
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Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η  Γ Ι Α  Τ Ο 

Δ Ε Ρ Μ Α  Σ Α Σ  

SPA στην άνεση του σπιτιού σας; 
Εφαρμόστε Retilution Mask και θα 
ανακαλύψετε ότι είναι δυνατόν! 
Ολοκληρώστε την καθημερινή σας ρουτίνα 
φροντίδας και δώστε στο δέρμα σας 
μια πραγματική θρεπτική βόμβα που θα 
προσθέσει λάμψη και σφριγηλότητα στο 
δέρμα σας. Χάρη στην καινοτόμο φόρμουλα 
της ρετινόλης με βιταμίνη C, το δέρμα σας 
θα είναι λείο, ενυδατωμένο και το χρώμα θα 
είναι ομοιόμορφο. Το δέρμα σας αξίζει το 
καλύτερο όπως και εσείς, οπότε δώστε του 
πολυτέλεια και ξυπνήστε πιο όμορφη!

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ : 

1. Το βράδυ, καθαρίστε το 
πρόσωπό σας με το Face 
Glove.

3. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό 
μετά από 10-15 λεπτά.

2. Εφαρμόστε μια υγρή 
στρώση του προϊόντος.

Για καλύτερα αποτελέσματα, 
χρησιμοποιήστε το Serum και τη Face 
Cream από τη σειρά RETILUTION. Σε 
περίπτωση συμπτωμάτων αλλεργίας ή 
ερεθισμού, αφαιρέστε αμέσως το καλλυντικό 
από το δέρμα.

Ξ Ε Κ Ο Υ Ρ Α Σ Τ Ο  Κ Α Ι 

Λ Α Μ Π Ε Ρ Ο  Δ Ε Ρ Μ Α  

Κ Α Θ Ε  Μ Ε Ρ Α

Η συμπυκνωμένη δύναμη της  ρετινόλης σε μια  
ευχάριστη σύνθεση, κλειστή σε εύχρηστη συσκευασία. 
Ο ορός νύχτας με ρετινόλη θα κάνει το δέρμα σας 
σφριγηλό, ελαστικό και λείο. Δεν χρειάζεται να 
περιμένετε πολύ για τα αποτελέσματα! Ήδη μετά την 
πρώτη χρήση, το δέρμα γίνεται πιο σφιχτό, με τακτική 
χρήση  μειώνονται οι λεπτές ρυτίδες και οι γραμμές, 
ο τόνος του δέρματος  γίνεται ομοιόμορφος και το 
δέρμα ξεκούραστο και χαλαρό. Ο ορός βοηθά στην 
καταπολέμηση των ορατών σημείων γήρανσης και 
αποτρέπει την επανεμφάνιση τους . Ανακαλύψτε το 
κλειδί για την ομορφιά χρησιμοποιώντας έναν ορό με 
μια καινοτόμο φόρμουλα γεμάτη ευεργετικά συστατικά.

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ : 

1. Το βράδυ, καθαρίστε το πρόσωπό σας 
με το γάντι προσώπου.

2. Εφαρμόστε τον ορό στο πρόσωπο 
και το λαιμό με τα δάχτυλά σας, 
αφήστε τον στο δέρμα όλη τη νύχτα.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε μαζί την 
κρέμα προσώπου και τη μάσκα προσώπου από τη σειρά 
RETILUTION. Σε περίπτωση συμπτωμάτων αλλεργίας 
ή ερεθισμού, αφαιρέστε αμέσως το καλλυντικό από το 
δέρμα.
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Ρετινόλη  
Η καλύτερη με βάση ερευνών και πιο 
αποτελεσματική πηγή νεότητας. Αυξάνει την 
ελαστικότητα και προκαλεί βαθιά ανανέωση 
του δέρματος. Μειώνει τις ρυτίδες, τον 
αποχρωματισμό και τις βλάβες της ακμής. 
Ενυδατώνει και συσφίγγει.

Βιταμίνη C
Καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, σφραγίζει τα 
αιμοφόρα αγγεία και κάνει το δέρμα ελαστικό. 
Χάρη στις ασυνήθιστες ιδιότητες της βιταμίνης 
C διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου, το 
δέρμα γίνεται ολοφάνερα νεότερο, χάρη 
στις αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριακές και 
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες.

Συνένζυμο Q10
„Ελιξίριο νεότητας”, ένα φυσικό συστατικό κατά 
της γήρανσης του δέρματος. Καθυστερεί τα 
συμπτώματα της γήρανσης και προστατεύει από 
την απώλεια υαλουρονικού οξέος. Το Q10 αυξάνει 
την αντίσταση των κυττάρων του δέρματος στις 
ελεύθερες ρίζες και αποτρέπει την εξαφάνιση 
της ελαστίνης και του κολλαγόνου. Δυναμώνει, 
ενυδατώνει και βελτιώνει τον τόνο του δέρματος.

Βιταμίνη Ε
Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες που ευθύνονται  
για τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος. 
Αποτρέπει τον αποχρωματισμό, καταπραΰνει τους 
ερεθισμούς, αναζωογονεί και λειαίνει.

Βούτυρο καριτέ
Θρέφει και προστατεύει το δέρμα χάρη στη 
φυσική περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε. Αναγεννά, 
και μετά τη χρήση του, το δέρμα γίνεται μαλακό 
και λείο. Δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό 
στρώμα στην επιφάνεια του δέρματος - ένα 
εμπόδιο κατά του ανέμου, του παγετού ή του 
έντονου ήλιου.

Πουλουλάνη
Μια φυσική αντιγηραντική ουσία. Έχει 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, βελτιώνει την 
εμφάνιση του δέρματος, συσφίγγει και γεμίζει τις 
ρυτίδες

Bisabolol
Ένα δραστικό συστατικό που λαμβάνεται από 
το άνθος χαμομηλιού. Έχει μια καταπραϋντική, 
αντιβακτηριακή και αντιφλεγμονώδη δράση. 
Διευκολύνει τα θρεπτικά συστατικά να φτάσουν 
στα κύτταρα του δέρματος.

Οξείδιο του ψευδαργύρου
Ο φυσικός ρυθμιστής του δέρματος, μειώνει 
την ποσότητα σμήγματος που παράγεται από 
αυτό. Βοηθά στον καθαρισμό του δέρματος από 
συσσωρευμένο σμήγμα, την απολέπιση και την 
αποκατάσταση του φυσικού του pH. Καταπραΰνει 
τη φλεγμονή και επιταχύνει την αναγέννηση των 
κατεστραμμένων ιστών. Μειώνει τα σπυράκια και 
επίσης την τάση για σπυράκια.

Παντοθενικό ασβέστιο
Επίσης γνωστό ως βιταμίνη Β5. Βελτιώνει πολύ 
αποτελεσματικά την ενυδάτωση του δέρματος, 
βοηθά στην αύξηση της περιεκτικότητας σε νερό 
στα κύτταρα και το δέρμα γίνεται απαλό και 
ευχάριστο στην αφή. Προωθεί την επούλωση μικρών 
τραυμάτων και ερεθισμών. Έχει καταπραϋντικό 
αποτέλεσμα, καταπραΰνει την ερυθρότητα και 
υποστηρίζει την επούλωση των ουλών.

Προλίνη, αλανίνη και σερίνη
Αμινοξέα που διαχειρίζονται την κατανομή του 
νερού στο δέρμα. Ρυθμίζουν το στρώμα υδρο-
λιπιδίων και δεσμεύουν μόρια νερού για βέλτιστη 
ενυδάτωση. Διεγείρουν τη σύνθεση κολλαγόνου 
για νεανική εμφάνιση για περισσότερο. 
Προωθούν την αναγέννηση του δέρματος και 
αυξάνουν τη φυσική του αντίσταση.

Βαμβακέλαιο
Έχει ενυδατικές ιδιότητες και αναζωογονεί το 
ερεθισμένο, ξηρό δέρμα. Έχει αντιαλλεργικές 
και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αυξάνει 
την αντίσταση στις λοιμώξεις, διεγείρει την 
αναγέννηση των επιθηλίων και του συνδετικού 
ιστού. Τρέφει τέλεια το δέρμα.

Ξυλιτόλη
Είναι αντιφλεγμονώδες και προστατεύει από τον 
ερεθισμό. Έχει την ικανότητα να δεσμεύει νερό 
στην επιδερμίδα, μειώνοντας την απώλεια νερού 
μέσω της επιδερμίδας, δίνοντας στο δέρμα μια 
ενυδατική δράση.
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