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TEN  
MIXT 

TEN  
USCAT 

TEN  
NORMAL 

TEN 
SENSIBIL 

TEN 
MATUR

Sănătatea și bunăstarea clienților sunt întotdeauna în 
mintea noastră, astfel ne-am angajat să oferim produse 
care să restabilească tinerețea pielii cu rezultate demon-
strate, vizibile. Dr. Spiller a creat produse cosmetice prin 
sistemul unic de emulsii HYTEC. Acest sistem permite 
pielii să respire și ajută la pătrunderea substanțelor active 
în straturile profunde ale acesteia.

A fi frumoasă mereu înseamnă să ai grijă de tine în fieca-
re zi! - Menține întotdeauna o atitudine pozitivă față de 
trecerea timpului, deoarece tinerețea nu are vârstă!

Pictogramele de mai jos te vor ajuta să selectezi cu 
ușurință produsul potrivit pentru tenul tău.
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SPIL-295

SPIL-294
SPIL-297

SPIL-228

Exfoliantul înmoaie și netezește pielea, reduce 
imperfecțiunile pielii și stimulează instantaneu 
reînnoirea celulară. Potrivită pentru pielea uscată, 
lipsită de nutrienți. Crema și masca repară epider-
ma, asigură o hidratare intensă, este reactivată 
luminozitatea tenului.

Perlele mici de jojoba îndepărtează blând celulele 
moarte ale pielii. Crema cu propolis are propri-
etăţi de calmare și antiinflamatorii, ameliorează 
acneea asociată cu tenul gras. Masca cu plante 
medicinale cheamă în ajutor forțele naturii pentru 
a ajuta în lupta împotriva tenului cu probleme.

Crema fină cu jojoba permite un efect plăcut 
de peeling. Textura bogată și cremoasă a măștii 
reface și întărește rezervele naturale de hidratare. 
Crema stimulează producerea de colagen și elas-
tină, netezește și tonifiază pielea, umple ridurile și 
restabilește echilibrul lipidic al epidermei.

Formula consistentă ultra-ușoară al cremei cu in-
grediente naturale vegetale prețuite de secole și 
un miros proaspăt marin, hidratează și tonifiază, 
remineralizează, redând pielii echilibrul natural. 
Așteaptă-te la o piele plină de vitalitate, plăcută 
la atingere ce are refăcut echilibrul hidrolipidic.

Set 
Regenerant 
Care & Repair  

Set de 
curățare 
pentru ten 
gras

Set de 
curățare și 
hidratare

Set Antiaging 
pentru 
ten matur 
deshidratat  

Calea către un ten 
hidratat și fericit

Soluția completă pentru o 
piele echilibrată

Confort și hidratare pentru  
o piele catifelată

Sursa zilnică de vitalitate

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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200 ml: SPIL-092

200 ml: SPIL-005

Curăță blând și înlătură impuritățile fără să afecteze 
bariera naturală protectoare a pielii. În contact cu pielea 
umedă, gelul capătă o textură cremoasă cu un miros 
proaspăt și răcoritor. Pentru toate tipurile de ten, în special 
pentru cele sensibile și mixte.

Lapte demachiant cu extract natural de Aloe Vera, ideal 
și pentru cea mai sensibilă și uscată piele. Curăță delicat 
pielea de produse cosmetice și impurități. Se remarcă 
prin putere mare de hidratare și efect de catifelare asupra 
tegumentului, având grijă de bariera naturală. 

Gel de curățare pentru  
ten sensibil cu Aloe Vera

Lapte demachiant pentru  
ten sensibil cu Aloe Vera

Îngrijire atentă

Curățare fină

4
COMENZI TELEFONICE:

0770-106403



200 ml: SPIL-016 50 ml: SPIL-009

Pentru o piele moale și netedă alege această 
loțiune tonică extrem de blândă, pe bază de Aloe 
Vera, formulată special pentru cele mai delicate 
tipuri de piele. Extractul de Aloe și uree calmează 
și revigorează pielea, îndepărtează impuritățile 
fără să usuce tenul. 

Cremă fină de peeling pentru toate tipurile de 
ten. Perlele mici de jojoba sunt destul de puterni-
ce pentru a elimina celulele moarte, dar suficient 
de blânde pentru a nu irita pielea. Textura 
cremoasă are un superb efect de îngrijire, făcând 
ca pielea să arate suplă și mătăsoasă.

Loțiune tonică cu  
Aloe Vera pentru  
ten sensibil

Cremă exfoliantă  
cu Jojoba

Exfoliant natural

Piele fresh și energizată

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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200 ml: SPIL-011

Ideal pentru pielea sensibilă, reactivă, intolerantă. Curăță 
și purifică delicat și fin pielea de machiaj și impurități cu 
ajutorul tensioactivilor indicați în special pentru pielea 
sensibilă, fără a afecta pH-ul natural al pielii.

Gel de curățare Sensicura
Un strop de grijă pentru pielea gingașă

200 ml: SPIL-015

Oferă o senzație de prospețime și confort, reduce iritațiile 
tenului, restabilește pH-ul normal. Extractul din scoarță 
de magnolia, plină de flavonoide și polifenoli, protejează 
în mod eficient celulele pielii prin inhibarea activității 
radicalilor liberi. 

Loțiune tonică Sensicura 
pentru ten sensibil

Remediul perfect al tenului iritat
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200 ml: SPIL-001

Gelul spumant pentru ten mixt, gras sau predispus la ac-
nee este formulat cu substanțe non-iritante fără săpun și 
ulei. Îndepărtează eficient impuritățile, excesul de sebum 
și urmele de machiaj. Datorită complexului sebo-reglator 
purifică epidermul fără a usca excesiv pielea și a afecta 
pH-ul natural. 

Gel de curățare cu plante 
medicinale

Combinația optimă pentru o piele echilibrată

200 ml: SPIL-147

Loțiune tonică fără substanțe alcaline, adresată tenurilor 
acneice. Îndepărtează excesul de sebum, reduce luciul 
inestetic, lăsând pielea curată și proaspătă. Oferă pielii 
un plus de ingrediente benefice și restabilește valoarea 
pH-ului natural.

Loțiune tonică cu plante 
medicinale pentru ten gras

Senzație de înviorare 

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SPIL-025

Cremă pentru toate tipurile de ten cu o concentra-
ție mare de colagen, elementul structural principal 
al pielii. Oferă aminoacizi, colagen și vitamine pielii 
pentru a-și menține funcțiile vitale. Aduce suplețe 
și elasticitate pielii, ajutând la tonifierea și regene-
rarea ei. Fiind ușor absorbită în piele, la tenurile 
uscate este ideală ca și bază de machiaj.

Cremă Colagen Aqua Plus 
Colagenul – un „laureat” al frumuseții
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50 ml: SPIL-04850 ml: SPIL-031

Emulsie antiîmbătrânire cu principii active 
energizante, care asigură regenerarea noctur-
nă. Formula unică luptă împotriva ridurilor, cu 
un adaos semnificativ de colagen, furnizând 
suplețe și elasticitate pielii. Colagenul ajută în 
procesul de regenerare celulară. Proprietățile 
nutritive sunt consolidate de conținutul de 
vitamina E și ceara de albine.

Bogată în ingrediente nutritive, crema cu efect 
puternic de restructurare și protecție UV crește 
elasticitatea pielii, regenerează țesuturile, con-
ferind strălucire și finețe epidermei. Protejează 
împotriva semnelor premature de îmbătrânire 
și diminuează aspectul lor, stimulând produce-
rea de colagen.

Cremă Colagen 
Cremă hidratantă de zi  
Hydro Colagen

Ten elastic, fără riduri

Aportul suplimentar de colagen

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SPIL-032

Uleiul de migdale, bogat în fitosteroli și ami-
noacizi, contribuie la protejarea, restructurarea 
și hidratarea pielii. Vitamina E din migdală e un 
bine cunoscut antioxidant ce combate radicalii 
liberi, încetinind procesul de îmbătrânire. Cre-
ma îngrijește delicat pielea sensibilă și uscată, 
lăsând în urmă o senzație minunată de frumu-
sețe revigorată, radiantă cu fiecare aplicare.

Cremă hidratantă  
cu Migdale pentru ten 
uscat și sensibil

Finețe și atingere mătăsoasă 

50 ml: SPIL-024

Cremă ușoară, energizantă cu un parfum plăcut 
și vitamine esențiale din extracte de fructe 
exotice. Extractul de ananas, sursă de vitamina C, 
conferă un aspect radiant, sănătos, are proprietăți 
mineralizante, antioxidante și încetinește proce-
sul de îmbătrânire a pielii. Extractul de papaya, 
bogat în enzime, atenuează ridurile, stimulează 
regenerarea celulară.

Cremă revitalizantă  
Fresh & Fruit

Răsfăț pentru piele  
și simțuri cu arome exotice
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50 ml: SPIL-013

Crema hidratantă se bucură de extract de se-
mințe de struguri și pantenol pentru menținerea 
echilibrului florei cutanate a pielii, asigurând 
hidratare continuă pe tot parcursul zilei. Repară 
și hrănește pielea sensibilizată și deshidratată 
care are nevoie de regenerare, oferă un remediu 
rapid tenului, revitalizându-l și redându-i imediat 
confortul. 

Cremă Reparatoare 24 ore 
pentru ten deshidratat

Hidratare la superlativ

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SPIL-038 50 ml: SPIL-075

Azulena, componentul principal al uleiului 
esențial de flori de mușețel are proprietăți 
antiinflamatorii, bacteriostatice și ajută la 
vindecarea fragilității capilare. Extractul de 
mușețel împreună cu uleiurile emoliente reduc 
senzațiile de disconfort, calmează pielea iritată, 
predispusă la roșeață și cuperoză.

Prin natura sa, tenul sensibil, cu tendință de 
înroșire și cuperoză, necesită o întreținere și 
protecție specială. Crema bogată în vitamina K 
și extract de castan sălbatic acționează eficient 
asupra microcirculației cutanate, calmează 
iritațiile, diminuează roșeața, întărește pereții 
vasculari, protejează pielea împotriva variațiilor 
de temperatură și umiditate.

Cremă calmantă cu 
Azulenă pentru ten 
sensibil și cuperozic Cremă anticuperoză

Alinare tenului iritat

Vindecă  
fragilitatea capilară
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50 ml: SPIL-033 50 ml: SPIL-051

Calitățile antiinflamatorii, cicatrizante și rege-
nerante al propolisului îl fac potrivit pentru 
tratarea tenurilor acneice, cu tendință de îngră-
șare și coșuri. Proprietățile vindecătoare ajută la 
reducerea inflamațiilor provocate de erupțiile 
cutanate și susțin regenerarea epitelială. 

Cu efect antiseptic și dezinfectant, datorită 
extractului de propolis, crema are acțiune emo-
lientă și regeneratoare asupra tenului cu pro-
bleme pe timp de noapte. Menține tenul curat, 
protejându-l de microbi și bacterii nocive.

Cremă de zi  
Propolis pentru ten gras 
predispus la coșuri  
și acnee

Cremă de noapte 
Propolis pentru ten gras 
predispus la coșuri  
și acnee

Ten curat fără imperfecțiuni Armonie și echilibru tenului gras

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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75 ml: SPIL-151

Protejează împotriva formării petelor pigmentare 
de cauze diverse: pistrui, pete de senectute, pete 
post-acneice sau formate în urma expunerii la soa-
re, melasmă, hiperpigmentare hormonală. Conține 
un bogat cocktail de agenți activi care acționează 
sinergic pentru inhibarea producției de melanină, 
depigmentează petele deja existente și împiedică 
formarea celor noi, iluminează tenul, restabilește 
nuanta uniformă a pielii.

Cremă de albire  
și depigmentare

Iluminare și uniformizare
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50 ml: SPIL-020

Odată cu vârsta, producția de coenzima Q10 
naturală scade și este important să o furnizăm 
pielii cu regularitate pentru a nu-și pierde 
elasticitatea și aspectul tineresc. Coenzima 
acționează ca antioxidant, aprovizionează 
celulele cu energie și le protejează împotriva 
îmbătrânirii premature și a toxinelor. Formula 
inovatoare bazată pe molecule de oxigen, 
permite penetrarea și eliberarea mai ușoară a 
ingredientelor active în straturile mai adânci ale 
pielii, drept urmare conturul feței este ridicat 
și definit.

Cremă antirid Q10  
și Oxigen Complex

Doză maximă pentru elastifiere

50 ml: SPIL-012

Pielea sensibilă este mult mai expusă la agre-
siunea factorilor de mediu, poluării și stresului, 
care accelerează procesul de îmbătrânire și au 
efect iritant. Crema are un efect excepțional de 
regenerare peste noapte, când tenul manifestă 
un repaus și au loc procese de detoxifiere și 
revitalizare. Combină cu delicatețe hidratarea, 
nutriția și calmarea tenului.

Cremă regenerantă 
Sensicura

O mângâiere ușoară

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SPIL-056

Dezvăluie frumusețea și strălucirea unui ten 
sănătos! Vitamina C estompează petele și ridu-
rile, iluminează și uniformizează textura pielii și 
neutralizează radicalii liberi responsabili pentru 
îmbătrânirea pielii. Acționează în sinergie cu 
vitamina E care este un antioxidant puternic, 
pentru un aspect, vizibil, întinerit. 

Cremă antirid  
cu vitamina C-Plus

Radiază de frumusețe

50 ml: SPIL-023

Substanțele microproteice din extract de pro-
teine de mătase au masa moleculară scăzută, 
având astfel abilitatea de a penetra ușor stratul 
superior al pielii. Acidul hialuronic vizează 
menținerea unui echilibru hidrolipidic adecvat. 
Crema catifelantă conferă suplețe și finețe 
tenului uscat, fragilizat.

Cremă antirid  
cu Proteine de Mătase  
și Acid Hialuronic

Netezire ca de cașmir
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50 ml: SPIL-182

Cremă antirid luxuriantă, special pentru 
tenurile uscate, fără elasticitate, exigente. 
Datorită tehnologiei CellProtect de stimulare 
a colagenului și a ingredientelor care sprijină 
reconstrucția celulelor, dă un efect de lifting 
și fermitate, făcând pomeții și linia maxilarului 
să fie conturate și definite. Ridurile și liniile fine 
sunt vizibil atenuate.

Cremă Anti Aging intens 
restructurantă Celltresor

Experiență de lux

50 ml: SPIL-057

Noaptea este cel mai bun moment pentru o 
regenerare intensivă, deoarece atunci au loc 
procesele de reparare a pielii. Vitamina C are 
puternice proprietăți antioxidante, susține 
producția de colagen, previne și reduce petele 
pigmentare și ridurile. După un somn odihnitor 
nuanța ternă a feței e înlocuită cu o luminozi-
tate radioasă.

Cremă de noapte  
cu vitamina C-Plus 

Vitamina C – antioxidantul superstar

50 ml: SPIL-056

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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100 ml: SPIL-062

Această loțiune bifazică îmbogățită cu pantenol, 
conține o formulă cu eficiență optimă de îndepăr-
tare a machiajului pentru ochi. Grație combinației 
dintre o fază apoasă și una uleioasă este deosebit 
de blând cu pielea sensibilă din jurul ochilor. 
Înlătură rapid și ușor fardul, înviorează plăcut ochii, 
fără urme de grăsime.

Demachiant pentru ochi
Respect pentru ochii sensibili
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20 ml: SPIL-064

20 ml: SPIL-156

Crema oferă efect ultra-calmant asupra conturului ochilor 
sensibili. Ridurile sunt umplute din interior, cearcănele și 
pungile sunt diminuate, semnele de oboseală sunt înlă-
turate. Scoarța de magnolie, o componentă antialergică, 
inhibă senzația de disconfort. Vitamina F are de asemenea 
efect antiinflamator și hidratant.

Cu o formulă special creată pentru zona delicată a ochilor, 
crema estompează cearcănele, reduce aspectul liniilor 
fine, al ridurilor de expresie și reînvie privirea obosită. Aci-
dul hialuronic încapsulat redensifică și reactivează sinteza 
de acid hialuronic dermic pentru un efect de umplere pe 
termen lung. 

Cremă antirid  
pentru ochi Sensicura

Cremă antirid pentru ochi cu 
Acid Hialuronic și Vitamina E

Hello privire luminoasă!

Forță vitală ochilor obosiți

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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20 ml: SPIL-153

Formula îmbogățită cu acid hialuronic a cremei cu 
SPF 15 țintește întinerirea pielii sensibile din jurul 
ochilor. Proteina de mătase conține o serie de ami-
noacizi și oligopeptide, substanțe prețioase pentru 
reînvierea privirii obosite. Ridurile sunt estompate, 
cearcănele reduse.

Cremă antirid pentru ochi 
cu Proteine de Mătase  
și Acid Hialuronic

Privire plină de luminozitate
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5 ml: SPIL-170

La baza produsului se află colagenul vegetal, mătasea 
de mare și Aloe Vera care protejează vitalitatea celulară a 
pielii, hidratează și calmează. Zona perioculară devine mai 
fermă și mai elastică, cu liniile și ridurile fine netezite.

Fiolă Anti Aging  
pentru ochi cu Aloe Vera  
și Colagen

Ochi odihniți și revitalizați

1 pereche: SPIL-253

Tehnologia inovativă a patch-urilor cu hydrogel oferă 
o senzație imediată de calmare și răcorire, estompează 
cearcănele, reduce umflăturile chiar și după o noapte 
lungă, nedormită. Ingredientele de hidratare îmbunătă-
țesc instantaneu aspectul obosit al ochilor pentru o privire 
proaspătă și luminoasă.

Mască pentru ochi  
Phyto Effect

Secretul privirii întinerite

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SPIL-041

50 ml: SPIL-072

Mască pentru toate tipurile de ten ce 
revitalizează, are efect imediat de hidratare 
și catifelare. Folosită cu regularitate, normali-
zează balanța lipidică și protejează împotriva 
efectelor nocive de mediu, redând nivelul de 
hidratare și textura sănătoasă pielii.

Mască fină, cremoasă, revitalizantă cu extracte 
de fructe exotice proaspete și pantenol. Textura 
bogată, recomandată tenurilor deshidratate, se 
absoarbe ușor, lasă pe piele un parfum fructat, 
îi redă senzația de confort. Folosit împreună 
cu Crema Revitalizantă Fresh & Fruit, menține 
tenul hidratat timp de 24 ore.

Mască cremă hidratantă 
cu Aloe Vera și Avocado 

Mască Fresh & Fruit

Aspect sănătos și relaxat

Capricii exotice pentru pielea ta
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50 ml: SPIL-041

50 ml: SPIL-074

Masca își propune să ofere o hidratare profundă 
pielii, restaurează stratul hidrolipidic protector al 
epidermei, asigură o hidratare intensă, de durată, 
pielea este refăcută după iritațiile suferite în timpul 
zilei. Creează un scut protector împotriva agenților 
externi, tenul este tonifiat și reparat.

Mască cremă Care & Repair
Un plus de regenerare intensivă

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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50 ml: SPIL-067

Mască special concepută pentru ten gras, cu 
pori dilatați, cu proprietăți astringente. Extrac-
tul de Aloe Vera conferă  măștii proprietăți 
hidratante și dermoprotectoare. Curăță în 
profunzime, tratează și echilibrează pielea grasă 
și mixtă, calmează iritația și umflăturile.

Mască Herbal cu Aloe 
pentru ten gras

Purificare pentru ten gras

50 ml: SPIL-073

Masca revigorantă conține o combinație 
inovatoare de ingrediente de oxigenare intensă 
care stimulează receptorii pielii. Oxigenul activ 
crește nivelul de energie celulară necesară 
pentru procesele metabolice. Îmbogățită cu 
jojoba și ginkgo biloba, oferă îngrijire pentru 
toate tipurile de ten.

Mască cremă Oxigen Vital  
Lasă-ți pielea să respire
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50 ml: SPIL-189

Noaptea este cel mai bun moment pentru 
o regenerare intensivă, deoarece atunci au 
loc procesele de reparare a pielii. Masca îți 
învelește pielea într-un film special bazat pe 
acid hialuronic, menit să stimuleze nivelul de 
umiditate în timp ce dormi. Extractul de Griffo-
nia (plantă subtropicală cu concentrație înaltă 
în 5-hidroxi-triptofan) umple ridurile.

Mască Reparatoare 
Antirid de noapte 
Celltresor

Autoregenerare nocturnă

MAGAZIN ONLINE: 

www.sisicosmetice.ro
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10 ml: SPIL-149

Tratament  local cu acid salicilic pentru atenuarea instan-
tanee a coșurilor și a zonelor inflamate.
Ingredientele hipoalergenice ajută la vindecarea im-
perfecțiunilor, normalizează secreția de sebum, elimină 
simptomele neplăcute ale acneei.

Acnoderm Roll On – 
Antibacterian pentru ten acneic

S.O.S. Antiacnee locală

30 ml: SPIL-027

Vitaminele conţinute de uleiul de avocado au proprietăți 
emoliente și cicatrizante, având efect de hidratare a pielii și 
de prevenire a îmbătrânirii acesteia. Vitamina E promovează 
epitelizarea, îmbunătățește elasticitatea pielii, are proprie-
tăți regeneratoare, contribuie la buna funcționare a barierei 
naturale a pielii în cazul tenurilor mature, uscate, sensibile.

Ulei antirid cu Aloe Vera, 
Avocado și vitamina E

Uleiul miraculos
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50 ml: SPIL-019

Datorită conținutului ridicat de Aloe Vera, calmează pielea 
predispusă la iritații. Vitamina E – numită vitamina tinereții 
- cu proprietăți antioxidante, păstrează vitalitatea tenului. 
Tehnologia cu Oxigen utilizează puterea de oxigenare a 
moleculelor, oferind o detoxifiere intensivă.

Oxigen Vital Complex 
Vitalitate sporită cu oxigen

30 ml: SPIL-022

Ser concentrat pentru revitalizarea tenului uscat și dete-
riorat cu acid hialuronic și proteine de mătase pentru un 
ten perfect neted și suplu. Oferă o hidratare instantanee 
și durabilă, ce potențează acțiunile binefăcătoare ale unui 
tratament complementar de hidratare.

Ser antirid  
cu Proteine de Mătase

Un strop de grijă
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30 ml: SPIL-175

30 ml: SPIL-004

Serul formulat cu vitamina C conține un complex puternic 
antioxidant de acid ascorbic, plin de nutrienți esențiali, 
care oferă fermitate și luminozitate tenurilor deshidratate, 
ameliorând semnele fotoîmbătrânirii. Reduce oboseala, 
hiperpigmentarea și cicatricile.

Formulat pentru rezultate maxime fără iritație, serul cu 
ingrediente miraculoase acționează împotriva agresorilor 
din mediul exterior și mențin nivelul necesar de hidratare 
în cazul tenurilor ultra-sensibile. Vitamina E, acidul hialu-
ronic și complexul de vitamina F tonifică și înmoaie epi-
derma, elimină senzația neplăcută de tensiune, făcând-o 
catifelată și netedă.

Serum Vitamina C-Plus 

Sensicura Serum

Un boost de luminozitate

Delicatețe subtilă
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30 ml: SPIL-184 30 ml: SPIL-185 30 ml: SPIL-186

Hidratare intensă într-un 
ser super-concentrat, care 
vizează semnele multiple de 
deteriorare și readuce pielea 
la cea mai sănătoasă stare. 
Acidul hialuronic și complexul 
special de pentaluron men-
ține pielea catifelată, com-
pensează continuu deficitele 
de proteine și lipide pentru o 
barieră de protecție stabilă.

Îmbunătățire dramatică a 
aspectului și tonusului pielii 
cu celule stem multiple din 
plante, care activează pro-
cesele celulare. Transformă 
textura pielii, oferă hidratare 
instantanee și durabilă, 
acționând în profunzime, cu 
rezultate vizibile la suprafață. 
Rezultat: ten fortificat, revigo-
rat, ferm, elastic.

Peptidele reprezintă o 
componentă esențială a 
pielii. În lipsa lor, pielea își 
pierde fermitatea și elas-
ticitatea. Serul concentrat 
antirid cu peptide întărește 
țesutul conjunctiv, relaxează 
contracțiile musculare, astfel 
netezind ridurile - pentru un 
ten cu aspect  mai tânăr și 
contururi bine definite.

Serum Lifting 
Penta Hyaluron 
Celltresor

Serum de 
Întinerire Multi 
Stem Celltresor

Serum Nutritiv 
Ultimate Peptide 
Celltresor

Ser  
super-puternic

Ser revoluționar care 
sfidează vârsta

Redefinirea conturului 
facial
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50 ml: SPIL-045

2 g: SPIL-077

Alege să te bucuri de un produs rafinat, cu care economi-
sești minute prețioase în fiecare zi! Crema nuanțatoare cu 
protecție solară oferă o tentă naturală pentru fototipuri 
deschise de piele. Acoperă imperfecțiunile, hidratează, 
iluminează și echilibrează tonul pielii pentru un ten care 
radiază de sănătate.

Corectorul în formă de stick cu efect matifiant camu-
flează imperfecțiunile pielii, absoarbe excesul de sebum. 
Datorită conținutului de ceară de albine nu usucă pielea, 
iar uleiul de ricin asigură o aplicare ușoară. Este un produs 
pe care trebuie să îl ai mereu la îndemână.

Cremă de zi colorantă Light

Corector Color Artist Light

Ton subtil de culoare și hidratare 24h 

Adevărata soluție salvatoare
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4,8 g: SPIL-155

15 ml: SPIL-254

Pielea subțire a buzelor este lipsită de apărare împotriva 
schimbărilor de temperatură și vânt. Acest balsam se fo-
losește de o concentrație mare de Aloe Vera îmbogățit cu 
vitamina E și ceară de albine care împreună îngrijesc chiar 
și cele mai uscate și sensibile buze, oferind o protecție 
solară naturală cu SPF15. 

Crema cu oligopeptide țintește ridurile inestetice ale 
mimicii, hidratează, hrănește și elastifică pielea. Zi de zi, 
conturul buzelor se umple și este redefinit. Uleiul prețios 
de nucă de cocos catifelează și protejează zona cea mai 
expusă formării de semne ale îmbătrânirii.

Balsam de buze  
cu Aloe Vera

Cremă umplere contur buze

Buze moi și catifelate 

Buze senzuale fără riduri
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