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Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions

Concepţia noastră

Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions este un pachet de produse de îngrijire a 
tenului care are ca scop promovarea unui ten sănătos şi elastic prin ingre-
diente naturale.

Familia de produse Dr. Spiller s-a născut în 1959 în Alpii Bavarezi. Labo-
ratorul se află şi azi tot acolo, unde plantele, extractele din plante, uleiurile 
naturale şi esenţele provenite din toate colţurile lumii sunt atent verificate, 
realizând produse pentru îngrijirea tenului care completează şi susţin sis-
temul natural propriu al pielii.

Timp de 50 de ani marca şi-a păstrat prestigiul pe piaţă datorită produselor 
şi tratamentelor inovatoare şi de calitate ireproşabilă, folosind tehnologia 
de vârf din domeniu.

În zilele noastre Dr. Spiller dispune de 5 linii complete şi o gamă foarte largă 
de produse care oferă soluţii eficiente în tratarea oricărui tip de piele şi a ori-
cărei probleme. Produsele Dr. Spiller au la bază cunoaşterea amănunţită şi 
înţelegerea funcţionării pielii, adică pielea, ca cel mai mare organ de simț, ce 
necesită un mediu cu ingrediente naturale, echilibrante şi eficiente.

Concepţia Dr. Spiller Pure SkinCare Solutions este simplă: să hidrateze, să 
protejeze şi să susţină funcţiile naturale ale pielii cu ajutorul unor substan-
ţe active biomimetice. Acest lucru înseamnă că aceste produse nu luptă 



Sistemul unic de emulsii HYTEC™ Dr. Spiller lasă pielea să respire, asi-
gurând astfel pătrunderea substanţelor active importante ca acestea să 
protejeze pielea. “HYTEC® Emulsion System” Dr. Spiller este un preparat 
exclusiv care împiedică deshidratarea, principalul factor care determină 
îmbătrânirea. Emulsia biomimetică imită funcţiile naturale de regenerare 
ale pielii, sprijinind totodată pătrunderea în adâncime a substanţelor active 
şi minimalizând riscul apariţiei iritaţiilor sau a reacţiilor alergice. Produsele 
Dr. Spiller sunt produse naturale, hipoalergene şi sunt deosebit de benefice 
pentru tenul sensibil şi predispus la alergie. 

Produsele noastre
Produsele noastre profesionale pentru îngrijirea pielii conţin substanţe 
active de calitate ireproşabilă şi sunt realizate cu ajutorul celor mai noi 
tehnologii. Aceste produse dau rezultate foarte bune, minimalizând riscul 
apariţiei iritaţiilor şi a reacţiilor alergice, acestea datorându-se alegerii cu 
multă grijă şi atenţie a substanţelor active. Produsele noastre sunt benefi-
ce pentru toate tipurile de piele, de la cea tânără la cea pretenţioasă, uşor 
îmbătrânită, de la cea acneică la cea hiperpigmentată. Oferta noastră in-
clude toate produsele de calitate necesare obţinerii unui ten perfect îngrijit, 
începând de la cele de curăţare şi creme la cele recomandate pentru zona 
sensibilă a ochilor şi pentru tenul cu probleme speciale. Le recomandăm 
atât cosmeticienilor, centrelor wellness cât şi pentru îngrijirea de acasă.

Marca Dr. Spiller comercializată prin SisiCosmetice în România, de acum 
vă va satisface toate pretențiile.

Diferenţa Dr. Spiller

împotriva naturii, ci imită procesele naturale ce se derulează la suprafaţa 
acesteia. Produsele Dr. Spiller combină substanţele active naturale de cea 
mai bună calitate cu sistemul de emulsii HYTEC™ brevetate în scopul ob-
ţinerii unor rezultate bune. 
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Gel de curăţare  
cu plante medicinale

Gel spumant cu extracte din plante medicina-
le, fără adaos de săpun şi ulei. Este recoman-
dat pentru ten gras, problematic, predispus la 
acnee/coşuri pentru că reglează pH-ul pielii 
şi previne formarea bacteriilor care cauzează 
acneea. Curăţă intensiv pielea. 

Substanţe active: extract de frunze de mesteacăn, 

muşeţel, hamei, păpădie, floare fân, castan sălbatic, 

genţiană, coada-şoricelului.

200 ml: SPIL-001  •  500 ml: SPIL-095

Gel spumă de curăţare 
Hydro Marin

Gel spumă de curăţare revigorantă, fără alcool 
cu extract de alge marine şi pantenol calmant. 
Pentru toate tipurile de ten, în special pentru 
tenul uscat. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: amestec de uleiuri esențiale (pat-

chouli, ienupăr, coriandru, mandarină, lămâie, ber-

gamot, lavandă), extract de alge marine, acid lactic, 

sare de mare.

150 ml: SPIL-043

Gel de curăţare pentru 
ten sensibil cu Aloe Vera

Gel de curăţare cu aloe vera pentru toate tipurile de ten, în spe-
cial pentru tenurile sensibile şi mixte. Curăţă uşor şi blând faţa. 
Deschide porii pentru o perioadă scurtă de timp cu scopul de a 
curăţa intensiv. Tenul va deveni tonizat şi radiant.

Substanţe active: aloe vera, coco-glucozidă.

200 ml: SPIL–092  •  500 ml: SPIL-171

4
Mai multe informații: 

www.dr-spiller.ro
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Lapte demachiant  
pentru ten sensibil cu Aloe Vera

Lapte demachiant fresh şi uşor care curăţă eficient machiajul 
şi impurităţile. Conţinutul ridicat de Aloe Vera calmează iritaţi-
ile şi catifelează pielea fără a afecta echilibrul natural al aces-
teia. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: extract de aloe vera, arginină.

200 ml: SPIL-005  •  500 ml: SPIL-119

Lapte demachiant  
cu extract de castravete

Lapte demachiant  
cu lăptişor de matcă

Emulsie moale, cremoasă pentru ten gras, 
mixt şi cu pori mari. Extractul de castravete cu-
răţă şi revitalizează tenul, îndepărtează exce-
sul de ulei, prevenind astfel problemele viitoare 
ale acestuia. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: extract de castravete, arginină.

Lapte demachiant recomandat pentru ten uscat, 
sensibil, predispus la alergii. Îndepărtează eficient 
machiajul şi impurităţile, fără a afecta pH-ul natu-
ral al pielii. Lăptişorul de matcă reîmprospătează 
şi catifelează tenul. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: lăptişor de matcă, arginină.

200 ml: SPIL-002  •  500 ml: SPIL-096 200 ml: SPIL-003  •  500 ml: SPIL-121

5
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Loţiune  
tonică cu 
Aloe Vera 
pentru  
ten sensibil

Loţiune tonică pentru piele sensibilă. Tonifiază 
şi lasă pielea curată şi catifelată. Nu afectează 
pH-ul natural al pielii şi o protejează împotriva 
radiaţiilor UV.

Substanţe active: aloe vera, uree, acid citric.

200 ml: SPIL-016

500 ml: SPIL-104

Loţiune  
tonică  
cu plante  
medicinale  
pentru  
ten gras

Loţiune tonică cu extracte de plante medicina-
le, fără substanţe alcaline. Este recomandată 
pentru ten gras, problematic, predispus la ac-
nee/coşuri. Curăţă şi tonifiază pielea.

Substanţe active: extracte de frunze de mesteacăn, 

muşeţel, hamei, păpădie, floare fân, castan sălbatic, 

genţiană, coada-şoricelului, coada-calului.

200 ml: SPIL-147

500 ml: SPIL-102

Loțiune  
tonică cu  
extract de 
castravete

Loțiune tonică revigorantă, fără alcool, cu ex-
tract hidratant de castravete. Ideal pentru ten 
gras, cu pori dilatați şi coşuri. Nu conține par-
fum, coloranți şi săpun.

Substanţe active: extract de castravete, arginină

200 ml: SPIL-017

500 ml: SPIL-106

Loţiune  
tonică  
Hydro Marin

Tonic revigorant fără alcool cu extract de alge 
marine şi pantenol calmant. Este un suport 
pentru regenerarea celulară, susținând activi-
tatea acestora, în timp ce fortifică sistemul imu-
nitar al pielii. Pentru toate tipurile de ten în spe-
cial pentru tenul uscat. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: extract de alge marine, oligoele-

mente marine, pantenol, vitamina B5.

200 ml: SPIL-018

500 ml: SPIL-107

6
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Loţiune tonică astringentă pentru tenul gras, cu coşuri şi pori 
mari. Stimulează circulaţia sanguină, curăţă porii şi susţine 
stratul acid, natural, al pielii. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: hamamelis, acid lactic.

Loţiune tonică astringentă 
cu extract de Hamamelis
200 ml: SPIL-169  •  500 ml: SPIL-103

Cremă exfoliantă care curăţă delicat pielea de 
celulele moarte şi de impurităţi. Se poate folosi 
atât pentru faţă cât şi pentru corp. Lasă pielea 
revigorată, radiantă şi perfect curată. Pentru 
toate tipurile de ten.

Substanţe active: granule de jojoba, ceară jojoba, 

esteri ai acizilor graşi.

Cremă 
exfoliantă cu Jojoba
50 ml: SPIL-009  •  200 ml: SPIL-098

Lapte intensiv exfoliant pentru faţă şi corp. Este 
ideal pentru ten problematic, gras, cu coşuri, de 
culoare gri, lipsit de vitalitate, pori mari şi dila-
taţi. Îndepărtează blând dar eficient impurităţile 
şi celulele moarte de pe piele. Pielea va rămâne 
fină şi catifelată. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: muşeţel, pantenol, provitamina 

B5, alcool, granule abrazive.

Lapte exfoliant special 
pentru ten gras şi acneic
200 ml: SPIL-008  •  500 ml: SPIL-097

7
Comenzi telefonice: 
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Hydro Line

Cremă hidratantă de zi  
Hydro Colagen

Cremă hidratantă de zi cu colagen solubil şi 
ceară de albine, ideală pentru ten normal, 
tânăr şi sensibil. Netezeşte şi îmbunătăţeşte 
vizibil textura pielii. Oferă protecţie UV şi îi mă-
reşte elasticitatea. Pielea devine revitalizată şi 
radiantă. Este şi o excelentă bază de machiaj.

Substanţe active: lanolină, ceară de albine, colagen 

hidrolizat.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca 

şi cremă de zi. Se masează în piele până se absoarbe.

50 ml: SPIL-031  •  200 ml: SPIL-109

Cremă hidratantă cu colagen pentru toate ti-
purile de ten. Colagenul îmbunătăţeşte în mod 
natural capacitatea pielii de a reţine apa, astfel 
pielea devine mai netedă şi fermă. Revigorea-
ză ţesuturile de colagen şi de elastină. Sprijină 
intensiv procesele de regenerare ale pielii. Te-
nul va deveni mai tânăr şi mai neted.

Substanţe active: colagen, vitamina C, lanolină.

Folosire: La tenurile grase se foloseşte ca şi cremă de 

zi, iar la tenurile uscate ca bază de machiaj. Se ma-

sează în piele până se absoarbe (faţă, gât, decolteu).

Cremă 
Colagen  
Aqua Plus
50 ml: SPIL-025

200 ml: SPIL-108

8
Mai multe informații: 

www.dr-spiller.ro
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Cremă Colagen

Cremă antirid de noapte cu concentraţie ridica-
tă de colagen, pentru ten matur, uscat, sensibil 
şi care necesită o îngrijire intensivă. Colagenul 
îmbunătăţeşte în mod natural capacitatea pielii 
de a reţine apa, astfel pielea devine mai netedă şi 
fermă. Revigorează reţelele ţesutului de colagen 
şi de elastină. Extractul de avocado sprijină in-

50 ml: SPIL-048  •  200 ml: SPIL-120

Cremă exotică revitalizantă din cocktail de fruc-
te bogate în vitamine, minerale şi enzime. Pro-
tecţie ideală (24 de ore) pentru ten deshidratat 
şi uscat. O cremă matifiantă pentru un ten vizibil 
întinerit şi revitalizat. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: extract de ananas, mango şi pa-

paya, ulei din sâmbure de caise.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.

Cremă revitalizantă  
Fresh & Fruit
50 ml: SPIL-024  •  200 ml: SPIL-178

Mască Fresh & Fruit 

Mască revitalizantă din cocktail de fructe şi 
pantenol. Protecţie ideală (24 ore) pentru ten 
deshidratat. Se recomandă folosirea împreună 
cu crema revitalizantă Fresh & Fruit.

Substanțe active: extract de ananas, papaya, apă, 

glicerină, pantenol, parfum. 

Folosire: se aplică 1-2 ori pe săptămână, se lasă să 

acţioneze 15 minute, după care surplusul se masea-

ză în piele.

50 ml: SPIL-072  •  200 ml: SPIL-146

tensiv metabolismul celulelor. Pielea îşi recapătă 
vitalitatea, rezistenţa şi va apărea vizibil întinerită.

Substanţe active: colagen hidrolizat, lanolină, ex-

tract de avocado bogat în vitamina E, ceară de albine.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca 

şi cremă de noapte.

9
Comenzi telefonice: 
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Cremă Reparatoare 24 ore  
pentru ten deshidratat

Cremă reparatoare pentru ten deshidratat, uscat şi mixt. 
Regenerează intensiv şi protejează pielea împotriva 
deshidratării timp de 24 de ore.

Substanţe active: extract de seminţe de struguri cu OPC, care 

întăreşte sistemul imunitar, ulei din seminţe de struguri şi pan-

tenol, care redau elasticitatea şi prospeţimea pielii.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca şi cremă 

de zi sau de noapte.

50 ml: SPIL-013  •  200 ml: SPIL-201

Mască cremă Care & Repair

Mască cremă reparatoare pentru ten deshidratat, uscat 
şi combinat. Regenerează intensiv şi protejează pielea de 
deshidratare timp de 24 de ore.

Substanţe active: extract de seminţe de struguri cu OPC care 

întăreşte sistemul imunitar, ulei din seminţe de struguri şi pan-

tenol care redau elasticitatea şi prospeţimea pielii. Nu conține 

conservanți.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână se aplică în strat gros, se lasă 

să acţioneze 15 minute, după care se îndepărtează surplusul, 

restul se masează în piele.

50 ml: SPIL-074 • 200 ml: SPIL-190

11
Comenzi telefonice: 
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Cremă calmantă 
Sanvita

Cremă calmantă de 24 de ore, cu extract de 
ceai verde care calmează şi previne îmbătrâ-
nirea prematură a pielii. Combinată cu ginseng 
tenul va fi stimulat şi va arăta proaspăt şi roz. 
Pantenolul şi uleiul de măsline hrănesc pielea, 
care va fi fină şi suplă. Recomandată pentru ten 
uscat, deshidratat şi sensibil. 

50 ml: SPIL-021

Cremă hidratantă  
de zi cu Caroten

Cremă hidratantă cu caroten pentru toate ti-
purile de ten, în special pentru piele sensibilă, 
uscată şi predispusă la alergii. Conţinutul ridi-
cat de caroten tonifiază şi previne îmbătrânirea 
prematură a pielii. Conţine factori de protecţie 
UV. Funcţionează perfect ca bază de machiaj.

50 ml: SPIL-029  •  200 ml: SPIL-131

Substanţe active: extract de ginseng, ulei de măsline, 

extract de ceai verde, pantenol, antioxidant cocktail 

(Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate).

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte. Se masează în piele 

până se absoarbe (faţă, gât şi decolteu).

Substanțe active: extract aloe vera, glicerină, argini-

nă, vitamina A şi E, ulei de porumb, parfum.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se aplică uni-

form pe faţă, gât şi decolteu.

12
Mai multe informații: 
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Mască Sanvita cu ceai verde  
şi ginseng pentru ten sensibil

Mască Sanvita pentru ten sensibil şi uscat. 
Substanţa activă de ceai verde luptă împotriva 
îmbătrânirii premature, iar dacă se combină cu 
ginsengul, tenul va arăta stimulat, proaspăt şi 
roz. Se recomandă folosirea împreună cu cre-
ma Sanvita. Nu conţine conservanţi.

Substanțe active: extract de ceai verde, ginseng, 

ulei de măsline, vitamina E, parfum, trigliceridă ca-

prilică, propilen glicol, pantenol.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână se aplică cu pensulă, 

se lasă să acţioneze 15 minute,  după care se înde-

părtează surplusul cu apă călduţă.

50 ml: SPIL-070

Gel hidratant Sanvita

Gel hidratant, bogat în substanţe nutritive, pen-
tru ten uscat şi sensibil. Împrospătează şi hi-
dratează minunat pielea sensibilă. Extractul de 
ceai verde calmează pielea inflamată. Combi-
nat cu ginseng, tenul va deveni proaspăt şi roz. 
Extractul de rodie cu Angelica Sinensis (plantă 
care este considerată cel mai bun tonic femi-
nin, se mai numeşte şi ginseng feminin) prote-
jează pielea împotriva îmbătrânirii premature. 
Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: extract de rodie, ginseng, ceai ver-

de, angelica sinensis.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se aplică uni-

form pe faţă, gât şi decolteu, se masează până la 

absorbţie.

50 ml: SPIL-014

13
Comenzi telefonice: 
0770-106403



B
as

e 
Li

ne

Base Line

Cremă regenerantă  
24 ore - Alpine Aloe

Cremă regenerantă  
24 ore Light - Alpine Aloe

50 ml: SPIL-306 50 ml: SPIL-307

Nutrienții prezenți în sucul de aloe ajută pielea 
să se regenereze, accelerează reînnoirea celu-
lelor, ameliorează iritațiile, roşeața şi inflamați-
ile, calmează rapid pielea, conferă o senzație 
de răcorire şi hidratare în timp ce protejează 
împotriva influențelor negative ale mediului 
înconjurător.

Substanțe active: aloe alpină, extract de scoarță de 

salcie, ectoină, extract de floare de colț, extract de 

gălbenele, pantenol, bisabolol, ulei de arnică, ulei de 

migdale.

Descoperă crema de față hidratantă şi nutriti-
vă, cu extract prețios de Aloe Vera pentru a-ți 
simți tenul sensibil şi uscat complet calmat, 
hidratat! Textura lejeră este uşor absorbită de 
piele, cu fiecare aplicare tenul va fi regenerat, 
catifelat.

Substanțe active: aloe alpina, extract de scoarță de 

salcie, ectoină, extract de floare de colț, extract de 

gălbenele, pantenol, bisabolol, ulei de arnică, ulei de 

migdale, acid hialuronic.

14
Mai multe informații: 
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Gel hidratant - Alpine Aloe
100 ml: SPIL-316

Cremă hidratantă de zi  
cu Lăptişor de Matcă

Cremă hidratantă de zi cu substanţă preţioasă 
de lăptişor de matcă, ideală pentru ten gras, 
mixt, predispus la apariţia coşurilor. Normali-
zează secreţia de sebum şi hidratează intens 
pielea. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: lăptişor de matcă, lanolină, arginină.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca 

şi cremă de zi (se masează în piele până se absoarbe).

Gel ideal pentru ameliorarea instantanee a iritației. Gelul 
are efecte anti-inflamatorii, anti-iritante şi anti-oxidante. 
Reduce imediat roşeața şi asigură o hidratare durabilă pielii 
cu deficit de umiditate.

Substanţe active: apă florală din trandafir de Damasc, glicerină, 

apă, ulei esențial de mentă, acid lactic, uree, alcool.

50 ml: SPIL-030

Cremă antirid cu  
Lăptişor de Matcă şi ATP

Cremă antirid care se poate aplica atât ziua cât şi 
noaptea. Se recomandă pentru tenul uscat, pre-
dispus la alergii şi cuperoză. Previne formarea ri-
durilor premature şi hidratează intens tenul. ATP-
ul (adenozin trifosfat = principala sursă de energie 
a celulei) energizează metabolismul celulelor.

Substanţe active: ATP (adenozin trifosfat), lăptişor de 

matcă.

Folosire: se foloseşte ca şi cremă de zi sau de noapte  

după curățarea feței.

50 ml: SPIL-049

15
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Control Line

Mască cremă cu cimbru  
şi vitamina E pentru ten uscat şi sensibil

Se recomandă la prima apariţie a ridurilor la 
tenurile uscate, sensibile, predispuse la alergii. 
Combinaţia cimbru de câmp şi alge Aosa rege-
nerează şi reînnoieşte celulele.

50 ml: SPIL-068  •  200 ml: SPIL-113

Substanţe active: cimbru de câmp, extract din alge 

Aosa, D pantenol, vitamina E.

Folosire: se aplică 1-2 ori pe săptămână, se lasă să 

acţioneze 15 minute, după care surplusul se masea-

ză în piele.

16
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Cremă de zi Propolis  
pentru ten gras predispus 
la coşuri şi acnee

Cremă hidratantă cu propolis, ideală pentru ten 
gras cu probleme, predispus la coşuri şi acnee. 
Propolisul este o substanţă cu proprietăţi vinde-
cătoare excepţionale care protejează pielea îm-
potriva microbilor, datorită acţiunii sale bacte-
riostatice, antiseptice, antifungice şi calmante.

Substanţe active: propolis, lăptişor de matcă, ulei de 

avocado, lanolină, vitamina A.

Folosire: tenul se curăţă în prealabil cu „Gel de cu-

rățare cu plante medicinale”, după care se foloseşte 

ca şi cremă de zi.

50 ml: SPIL-033  •  200 ml: SPIL-130

Cremă de noapte Propolis  
pentru ten gras predispus  
la coşuri şi acnee

Cremă de noapte cu Propolis, ideală pentru ten 
gras cu probleme, predispus la coşuri şi acnee. 
Propolisul este o substanţă cu proprietăţi vinde-
cătoare excepţionale care protejează pielea îm-
potriva microbilor, datorită acţiunii sale bacteri-
ostatice, antiseptice, antifungice şi calmante.

Substanţe active: propolis, lăptişor de matcă, extract 

de avocado.

Folosire: tenul se curăţă în prealabil cu „Gel de cură-

țare cu plante medicinale”, după care se foloseşte ca 

şi cremă de noapte.

50 ml: SPIL-051  •  200 ml: SPIL-126

Cremă antirid de noapte 
cu vitamina E

Se recomandă la primele semne de riduri la 
tenurile uscate, predispuse la alergii. Extractul 
de Thyme (cimbru de câmp) şi de alge Aosa 
sprijină regenerarea pielii şi reînnoirea celulară. 
Nu conţine conservanţi.

50 ml: SPIL-060

Substanţe active: vitamina E, cimbru de câmp, ex-

tract din alge Aosa, D-pantenol.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de noapte.
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Cremă calmantă cu  
Azulenă pentru ten  
sensibil şi cuperozic

Cremă calmantă pentru toate tipurile de ten, 
în special pentru cele sensibile, predispuse la 
cuperoză. Calmează şi hidratează tenul iritat şi 
stresat de factorii de mediu.

Substanţe active: extract din muşeţel (azulenă, bisa-

bolol), ulei din seminţe de struguri, vitamina F, uree.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de noapte.

50 ml: SPIL-038  •  200 ml: SPIL-145

Cremă calmantă cu  
Azulenă pentru ten  
sensibil şi cuperozic Light

Cremă calmantă cu textură uşoară pentru toa-
te tipurile de ten, în special pentru cele sensibi-
le, predispuse la cuperoză. Calmează şi hidra-
tează tenul iritat şi stresat de factorii de mediu. 
Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: muşeţel, ulei din seminţe de stru-

guri, vitamina F, uree.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi.

50 ml: SPIL-039  •  200 ml: SPIL-125

Mască cremă cu Azulenă

Mască cu efect calmant pentru faţă şi corp. Idea-
lă pentru toate tipurile de ten. Tenul va fi revigorat 
şi va avea un aspect proaspăt şi sănătos. Conţi-
nutul de muşeţel normalizează tenul sensibil, iri-
tat. Are rezultate bune în tratamentul  cuperozei.

Substanţe active: azulenă, bisabolol, uree, ulei din 

seminţe de struguri.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână se aplică în strat 

gros, se lasă să acţioneze 15 minute, după care se 

îndepărtează surplusul, restul se masează în piele.

50 ml: SPIL-065  •  200 ml: SPIL-127
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Intense Line

Mască Herbal cu Aloe 
pentru ten gras

Mască herbal, ideală pentru ten gras, mixt, cu 
pori largi, predispus la coşuri, puncte negre şi 
acnee. Îndepărtează impurităţile, iar pielea va 
deveni vizibil îmbunătăţită, cu aspect sănătos.

Substanțe active: glicerină, suc de aloe vera, extract 

de gențiană, păpădie şi hamei.

Folosire: se aplică 1-2 ori pe săptămână într-un strat 

gros, se lasă să acţioneze 15 minute, după care se 

îndepărtează surplusul cu apă călduţă.

50 ml: SPIL-067  •  200 ml: SPIL-123

Mască cremă hidratantă 
cu Aloe Vera şi Avocado

Mască hidratantă cu Aloe Vera şi Avocado 
pentru revitalizarea tenului deshidratat şi sen-
sibil. Hrăneşte intensiv pielea şi calmează irita-
ţiile. Tenul devine vizibil relaxat şi revitalizat. Se 
poate folosi la toate tipurile de ten. Nu conţine 
conservanţi.

Substanţe active: aloe vera, ulei de avocado, bisa-

bolol, D-pantenol, unt de shea, zinc oxid.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână se aplică în strat 

gros, se lasă să acţioneze 15 minute, după care se 

îndepărtează surplusul, restul se masează în piele.

50 ml: SPIL-041  •  200 ml: SPIL-134
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Mască cremă nutritivă  
cu Germeni de Grâu

Mască cremă nutritivă cu ulei presat la rece din 
germeni de grâu, pentru toate tipurile de piele. 
Substanţele active liposolubile din germeni de 
grâu au efect excelent de îngrijire, iar pielea va 
deveni moale, catifelată şi netedă. Activează 
metabolismul celulelor, estompează ridurile şi 
îmbunătăţeşte aspectul pielii. Nu conţine con-
servanţi.

50 ml: SPIL-069  •  200 ml: SPIL-133

Mască de curăţare  
Terra California pentru 
ten gras acneic

Mască de curăţare pentru ten gras, mixt şi 
acneic. Se absoarbe rapid în piele, pentru un 
efect intens. Reglează microflora şi curăţă în 
profunzime. Pielea devine suplă şi catifelată.

Substanţe active: germeni de grâu, lanolină, caoli-

nă, terrasil, argilă.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână, se lasă să acţione-

ze 15 minute, după care se îndepărtează surplusul 

cu apă călduţă sau se masează în piele. Pentru un 

efect mai intens se lasă pe piele toată noaptea.

50 ml: SPIL-090  •  200 ml: SPIL-116

Mască cremă  
Anticuperozică

Calmează şi hidratează intens tenul cu iritaţii şi 
roşeaţă. Lasă pielea echilibrată, moale şi elas-
tică. Substanţele active antiinflamatorii atenu-
ează semnele cuperozice, fortificând pereţii 
capilarelor.

Substanţe active: miere, uleiuri naturale din sâm-

buri de struguri, sunătoare, zinc oxid, bisabolol.

Folosire: se aplică 1-2 ori pe săptămână, se lasă să 

acţioneze 15 minute, după care surplusul se masează 

în piele.

50 ml: SPIL-071  •  200 ml: SPIL-191

Substanțe active: extract din germeni de grâu, buti-

len glicol, apă, lanolină, lactat de sodiu.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână se aplică în strat 

gros, se lasă să acţioneze 15 minute, după care se 

îndepărtează surplusul, restul se masează în piele.
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Special Line

Gel 
Acnoderm

Acnoderm 
Roll On -  
antibacterian 
pentru ten 
acneic Gel revitalizant fără conţinut de grăsime pentru 

ten problematic, gras/acneic. Uleiul esenţial 
de scorţişoară şi enzimele reglează secreţia de 
sebum şi au efecte antibacteriene, previn infla-
maţiile, iar tenul devine calmat şi tonifiat.

Substanţe active: ulei esenţial de scorţişoară care 

este calmant, tonifiant şi antiseptic.

Folosire: se foloseşte dimineaţa şi seara. După de-

machiere şi tonifiere se masează în piele, până când 

este absorbit. Se poate folosi singur sau cu o cremă 

adecvată tipului de ten. Se poate folosi de mai multe 

ori pe zi.

Stick antibacterian pentru ten acneic. Acidul 
Salicilic tratează comedoanele acneice şi nor-
malizează secreţia de sebum.

Substanţe active: acid salicilic (antiseptic, antiinfla-

mator, astringent), extract din frunzele plantei stru-

gurele ursului, acid fosforic..

Folosire: se poate aplica de mai multe ori pe zi în 

zonele problematice.

50 ml: SPIL-122

10 ml: SPIL-149

100 ml: SPIL-150
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Special Line
Gel Exfoliant cu acizi de fructe - 
AHA Ginkgosome

Acizii din fructe cu extractul de Ginkgo Biloba dizolvă şi elimină 
eficient celulele moarte, accelerând regenerarea celulară. Apli-
cat în mod regulat, porii devin vizibil reduşi şi ridurile netezite. 
Pielea devine reîmprospătată şi radiantă, tenul capătă un aspect 
uniform, întinerit.

Substanţe active: acid glicolic, extract de Ginkgo Biloba, acid malic, 

acid lactic.

50 ml: SPIL-258

Cremă anticuperoză

Cremă bogată în vitamina K şi extract de cas-
tan sălbatic pentru toate tipurile de piele care 
prezintă semne cuperozice. Întăreşte pereţii 
vasculari, îmbunătăţeşte circulaţia sanguină 
şi reduce vizibil roşeaţa. Capilarele dilatate se 
întăresc, se fortifică, iar pielea devine moale şi 
îngrijită timp de 24 de ore.

Substanţe active: extract de plante cu flavonoide 

(astringent, antiinflamator), extract calmant de arni-

că, castan sălbatic, pantenol / provitamina B5

Folosire: după demachiere se masează uşor în piele 

dimineaţa sau/şi seara.

50 ml: SPIL-075  •  200 ml: SPIL-137

Indicat pentru pielea sensibilă, congestionată, 
cu fragilitate capilară, supusă înroşirii şi iritați-
ilor. Îngrijeşte intens pielea subțiată, întăreşte 
vasele capilare, previne agravarea simptome-
lor de cuperoză. Decongestionează, calmează 
pielea iritată.

Substanţe active: rutin, extract de Ginkgo Biloba, 

arnică montana, extract din rădăcină de coada co-

coşului.

Gel Anticuperoză
20 ml: SPIL-252
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Herbal Active Serum  
pentru ten gras şi acneic

Ser hidratant non-comedogenic cu Acid Salicilic pentru ten gras, 
mixt şi acneic. Reglează microflora pielii şi reconstruieşte funcţiile 
deteriorate ale acesteia. Reduce vizibil dimensiunea porilor mari.

Substanţe active: propolis, retinol, acid salicilic, aloe vera, herbal ex-

tract (frunze de mesteacăn, muşeţel, hamei, păpădie, floare fân, castan 

sălbatic, coada-şoricelului, genţiană, triclosan, ulei din coajă de scorţi-

şoară, pantenol, alantoină).

Folosire: dimineaţa şi seara. După demachiere şi tonifiere se masează 

în piele până când este absorbit. Se poate combina cu „Crema de zi 

Propolis” sau „Crema hidratantă de zi cu Lăptişor de Matcă”.

50 ml: SPIL-148

Cremă hidratantă cu Migdale 
pentru ten uscat şi sensibil

Cremă hidratantă de zi cu migdale, recomandată pentru 
ten uscat şi sensibil, predispus la alergii. Tenul uscat are 
nevoie de o îngrijire specială, întrucât este tipul de ten cel 
mai predispus la apariţia ridurilor. Uleiul hrănitor de mig-
dale formează un film lipidic protector, care protejează 
pielea de efectele dăunătoare ale mediului înconjurător.

Substanțe active: ulei de migdale dulci, semințe de struguri, 

acid citric, propilen glicol.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca şi cre-

mă de zi.

50 ml: SPIL-032  •  200 ml: SPIL-110

Corector 
Color Artist

Corector în trei nuanţe pentru a acoperi 
zonele cu probleme: absoarbe excesul 
de ulei şi are un efect matifiant.

Substanţe active: ulei de ricin, ceară de al-

bine, amidon.

2 gr: SPIL-077 (Light)

2 gr: SPIL-078 (Medium)

2 gr: SPIL-079 (Dark)
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Special Line

Cremă specială pentru piele foarte uscată  
Lipodyn Concentrate
50 ml: SPIL-181

A fost dezvoltată pentru a trata eficient pielea 
uscată şi foarte uscată, pielea crăpată, şi pen-
tru a calma uscăciunea pielii. Datorită compo-
ziției sale elimină iritarea şi înlătură senzația de 
mâncărime. Ajută la echilibrarea rapidă a pier-
derii de lipide şi apă de către piele. Utilizată în 
cea mai mare parte pe timp de noapte pentru 
recuperarea pielii, îmbunătățeşte fermitatea, 
tonusul şi textura pielii.

Substanţe active: ulei de Jojoba şi de semințe de 

struguri, oxid de zinc, lanolină, pantenol-provitami-

na B5, scualan şi lecitină, vitamina A (retinyl palmi-

tate), vitamina E şi vitamina C.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca 

şi cremă de zi sau de noapte (la tenurile foarte uscate).

Ulei antirid  
cu Aloe Vera,  
Avocado şi 
vitamina E

Ulei antirid pentru ten matur, uscat şi sensibil. 
Bogat în vitamina E care vindecă şi protejează 
tenul de radicalii liberi şi de îmbătrânirea celu-
lară. Tenul este hidratat, calm şi cu liniile fine 
reduse.

Substanţe active: aloe vera, extract de avocado, vi-

tamina E. Nu conţine conservanţi.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se masează 

în piele dimineaţa şi seara.

Uz profesional: se adaugă câteva picături în crema 

de noapte pentru masaj.

30 ml: SPIL-027

Cremă  
de albire şi  
depigmentare

Cremă cu formulă de albire care deschide şi 
luminează zonele pigmentate cu efect imediat. 
Complexul special de albire blochează sinteza 
melaninei şi îmbunătăţeşte treptat aspectul 
pielii.

Substanţe active: complex de albire, dioxid de ti-

taniu.

Folosire: se aplică de mai multe ori pe zi în zonele cu 

probleme (faţă, corp, mâini).

75 ml: SPIL-151

25
Comenzi telefonice: 
0770-106403



Sp
ec

ia
l L

in
e

Ser de albire  
şi depigmentare

Ser concentrat de albire care deschide şi lu-
minează zonele pigmentate cu efect imediat. 
Complexul special de albire blochează sinteza 
melaninei şi îmbunătăţeşte treptat aspectul pielii.

Substanţe active: complex de albire din plante alpi-

ne medicinale, dioxid de titaniu.

Folosire: se aplică de mai multe ori pe zi în zonele cu 

probleme (faţă, corp, mâini).

30 ml: SPIL-152

Cremă de zi colorantă

Cremă colorantă recomandată pentru toate 
tipurile de ten. Cremă delicată care oferă lumi-
nozitate, îngrijire şi tonifiere.

Folosire: se foloseşte ca şi cremă de zi, se aplică pe 

faţă, gât şi decolteu.

50 ml: SPIL-045 (Light)  •  100 ml: SPIL-256 (Light)

50 ml: SPIL-046 (Dark)  •  100 ml: SPIL-257 (Dark)

Cremă specială de noapte  
pentru ten lipsit de  
elasticitate şi ridat

Cremă antirid de noapte pentru îngrijirea pe 
termen lung a pielii sensibile, uscate, predis-
puse la alergii, lipsite de elasticitate şi ridate. 
Conţine pantenol şi uleiuri preţioase pentru a 
echilibra tenul cu lipsă de lipide şi umiditate. 
Îmbunătăţeşte elasticitatea şi netezeşte riduri-
le fine. Nu conţine conservanţi.

50 ml: SPIL-050

Substanţe active: ulei de jojoba, pantenol/provitami-

na B5, ulei din seminţe de struguri, ulei de Borago, 

phytantriol.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de noapte.
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Demachiant pentru ochi

Demachiant pentru ochi cu pantenol. Îndepărtează delicat 
machiajul şi impurităţile. Nu conţine conservanţi.

100 ml: SPIL-062  •  200 ml: SPIL-112

Cremă antirid pentru ochi cu 
Acid Hialuronic şi Vitamina E

Cremă antirid pentru ochi, ideal pentru toate tipurile de ten. 
Substanţele active de vitamina E, Acid Hialuronic şi Alantoi-
nă reduc ridurile, cearcănele şi liniile fine. Sprijină regenera-
rea celulară şi conferă fermitate pielii din jurul ochilor.

Substanţe active: ulei de ricin, ulei de migdale, vitamina E, acid hia-

luronic, aloe vera, miere, glicerină, uree, alantoină.

Folosire: se tamponează în jurul ochilor o cantitate mică, de pre-

ferat seara.

20 ml: SPIL-156  •  100 ml: SPIL-142

Balsam antirid  
împotriva cearcănelor

Balsam antirid pentru ochi, bogat în substanţe active biologi-
ce, recomandat pentru ten uscat şi matur. Estompează vizibil 
liniile fine, ridurile şi cearcănele. Cu un pH echilibrat, nete-
zeşte şi revigorează zona ochilor. Se recomandă şi la ochi 
sensibili. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: lanolină, ceară de albine, ester al acidului gras, 

ulei de caroten.

Folosire: se aplică în jurul ochilor dimineaţa şi seara.

20 ml: SPIL-063  •  100 ml: SPIL-124
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Specific Line

Macromoleculele vegetale naturale asigură ingrediente cu 
proprietăți nutritive, acționând în profunzime. Diminuează 
rapid cearcănele, ridurile fine şi pungile de sub ochi, tonifică 
şi revitalizează. Hydrogelul oferă o senzație de calmare şi 
răcorire pentru o privire revigorată şi odihnită.

Substanţe active: glicerină, acid lactic, acid citric, extract de ha-

mamelis, apă florală de albăstrele, sorbat de potasiu.

Gel antirid pentru ochi cu ATP 

Mască pentru ochi Phyto Effect

Este un gel răcoritor şi revigorant. Netezeşte ridurile şi elimi-
nă cearcănele. ATP-ul (adenozin trifosfat = principala sursă 
de energie a celulei) energizează metabolismul celulelor. 
Este un gel special pentru zonele sensibile din jurul ochilor. 
În timp ce pH-ul întregului corp şi al feţei este la o valoare 
acidă, fluidul lacrimal este neutru sau uşor alcalin. Ochiul 
are nevoie de o îngrijire specială, deoarece este sensibil la 
cremele care nu sunt adaptate la pH-ul său. Este şi o exce-
lentă bază pentru machiajul ochilor. 

Substanţe active: pantenol/provitamina B5, complex triple 

eyeactive (reduce cearcănele, îmbunătăţeşte elasticitatea), aloe 

vera, ATP.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se aplică în jurul ochilor.

20 ml: SPIL-061  •  100 ml: SPIL-111

1 pereche: SPIL-253
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Fiolă Anti Aging pentru  
ochi cu Aloe Vera şi Colagen
5 ml: SPIL-170  •  100 ml: SPIL-237

Ser cu colagen şi mătase de mare pentru zona 
ochilor, revitalizează pielea, aceasta devenind 
şi mai fermă, previne îmbătrânirea înainte de 
vreme şi deshidratarea. Se poate folosi sub 
orice cremă ca să confere fermitate, netezire şi 
calmare pentru zona sensibilă din jurul ochilor.

Substanţe active: colagen, mătase de mare, aloe 

vera, escină, fucoidan, cofeină.

Folosire: se foloseşte dimineaţa şi seara. Se tampo-

nează uşor 2 picături în jurul ochilor, după care se 

poate folosi o cremă sau gel pentru ochi. În cazul 

ochilor iritaţi şi umflaţi, se pune pe ochi o dischetă 

din bumbac îmbibată cu câteva picături din fiolă, se 

lasă să acţioneze 5-10 minute.

Balsam de buze  
cu Aloe Vera

Cremă  
umplere 
contur buze

Balsam nutritiv şi hidratant pentru buze uscate 
şi crăpate. Oferă şi protecţie solară UVA/UVB. 
Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: aloe vera, vitamina E, ceară de 

albine, protector solar, SPF 20.

Special concepută pentru prevenirea şi netezi-
rea liniilor fine de expresie din jurul buzelor. Oli-
gopeptidele prețioase conferă suplețe, elastifică 
vizibil pielea, diminuând ridurile inestetice.

Substanţe active: peptide, ulei de nucă de cocos.

4,8 g: SPIL-155 15 ml: SPIL-254
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Cremă pentru  
gât şi decolteu
50 ml: SPIL-199

Este o cremă cu extract din planta arbore de 
cârnați pentru fermizarea pielii gâtului, bustului 
şi decolteului. Îmbunătățeşte semnificativ as-
pectul pielii. Este recomandată tuturor tipurilor 
de piele care necesită îngrijire specială în aceste 
zone ale corpului.

Substanţe active: ulei de migdale, trandafir, lavandă 

şi salcie sclarea, ulei de trandafir, lanolină.

Folosire: Se aplică dimineața şi seara pe tenul curat 

şi tonifiat, masând cu mişcări circulare uşoare până 

la absorbția completă. Pentru o mai bună eficiență 

se poate aplica de mai multe ori pe zi.

Ser pentru  
gât şi decolteu
30 ml: SPIL-197  •  100 ml: SPIL-198

Este un ser uşor sub formă semi - lichidă ce 
conține extract din planta arbore de cârnați pen-
tru fermizarea pielii gâtului, bustului şi decolte-
ului. Îmbunătățeşte semnificativ aspectul pielii.

Substanțe active: extract din planta arbore de câr-

nați, suc de aloe vera, ulei de trandafir şi salvie. 

Folosire: Se aplică dimineața şi seara pe tenul curat 

şi tonifiat, masând cu mişcări circulare uşoare până 

la absorbția completă. Pentru o mai bună eficiență 

se poate aplica de mai multe ori pe zi.
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Professional 
Line

Loţiune tonică  
Fruit Acid AHA

Este recomandată doar pentru uz profesional, la tenurile cu hi-
percheratoză sau piele foarte groasă. Loţiune tonică uşor abra-
zivă. Reînnoieşte şi tonifică tenul, fără a afecta pH-ul.

Substanţe active: alpha hidroxy acid (AHA),  hamamelis virginiana.

200 ml: SPIL-105
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Mască Terrasil  
pentru ten gras şi acneic

Mască pudră de curăţare pentru tenul gras cu 
probleme. Reglează microflora şi curăţă pielea în 
profunzime. Pielea va deveni suplă şi catifelată.

250 g: SPIL-100

Mască pudră specială pentru exfolierea feţei. Fi-
toenzimele din plante sunt activate de apă, exer-
citând un efect de exfoliere asupra stratului cor-
nos al pielii. Pielea va deveni moale, întinerită şi 
strălucitoare. Se poate folosi şi la tenurile sensibi-
le, dar nu este recomandată pentru tenul acneic.

Substanţe active: caolină, fitoenzime de papaya, 

alac, papaină.

Papaina, enzima obținută din fructul de papaya 
îndepărtează cu blândețe celulele moarte, di-
zolvă toate impuritățile superficiale de la nivelul 
pielii: sebumul, reziduurile; purifică şi regene-
rează, susținând reproducerea celulară. Pentru 
toate tipurile de ten.

Substanţe active: enzime de papaya, arginină.

Mască exfoliantă  
Enzym Peeling
150 g: SPIL-099

Mască antirid  
Peel Off

Mască antirid peel off, cu conţinut bogat de 
vitamina A şi vitamina C. Luptă împotriva sem-
nelor de îmbătrânire şi sprijină regenerarea 
celulară a pielii. Datorită conţinutului bogat de 
vitamine, minerale şi oligoelemente, tenul va fi 
vizibil întinerit şi radiant.

Folosire: se amestecă pudra cu aprox. 90 ml de apă 

călduţă într-o ceaşcă. Se mixează aprox. 1 minut cu 

o spatulă, după care se aplică masca rapid, uniform 

şi generos. După 15-20 minute, se îndepărtează din-

tr-o singură mişcare.

30 g: SPIL-141

Mască cu Enzime de  
Papaya Peel Off
30 g: SPIL-255

Mască de curăţare pentru 
acnee Peel Off

Mască de curăţare pentru tenul gras, proble-
matic şi acneic. Curăţă şi reglează tenul cu 
probleme. Uleiul preţios de arbore de ceai con-
trolează secreţia de sebum, zincul reglează, iar 
acidul salicilic din frunza  de salcie ameliorea-
ză cicatricele acneice.

Folosire: se amestecă pudra cu aprox. 90 ml de apă 

călduţă într-o ceaşcă. Se mixează aprox. 1 minut cu 

o spatulă, după care se aplică masca rapid, uniform 

şi generos. După 15-20 minute, se îndepărtează din-

tr-o singură mişcare.

30 g: SPIL-143
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Mască de albire  
şi depigmentare Peel Off

Mască peel off pentru pete pigmentare sau pie-
le hiperpigmentată. Complexul special de albire 
din extracte marine şi vitamina C blochează sin-
teza melaninei şi îmbunătățeşte vizibil aspectul 
pielii. Extractul special din plante blochează en-
zia (Tyrosinase) care este responsabilă de pro-
ducția melaninei, astfel deschide şi luminează 
zonele pigmentate cu efect imediat.

Folosire: se amestecă pudra cu aprox. 90 ml de apă 

călduță într-o ceaşcă. Se mixează aprox. 1 minut cu 

o spatulă, după care se aplică masca rapid, uniform 

şi generos. După 15-20 minute, se îndepărtează din-

tr-o singură mişcare.

30 g : SPIL-173

Mască anticuperoză  
Peel Off

Mască pudră anticuperoză cu extract de alge şi 
afine pentru tenul sensibil şi cuperozic. Stimu-
lează circulaţia sanguină şi reduce inflamaţiile. 
Conţinutul de Vitamina C şi flavonoide oferă 
protecţie antioxidantă pentru piele şi o prote-
jează de efectele dăunătoare ale radicalilor 
liberi.

Folosire: se amestecă pudra cu aprox. 90 ml de apă 

călduţă într-o ceaşcă. Se mixează aprox. 1 minut cu 

o spatulă, după care se aplică masca rapid, uniform 

şi generos. După 15-20 minute, se îndepărtează din-

tr-o singură mişcare.

30 g: SPIL-140

Mască Skin Lifting  
cu Aloe Vera

Mască pudră cu efect de lifting pentru toate 
tipurile de ten. Îmbunătățeşte structura pielii, 
reduce roşeața, detoxifiază, hidratează intens 
şi calmează iritațiile. Combinația de extract de 
pudră de Aloe Vera, Gumă Arabica şi Caolin re-
vitalizează şi fermizează vizibil pielea.

Folosire: o linguriță (2 ling. dacă se aplică şi pe gât 

şi decolteu) de pudră se amestecă cu 2-3 ml de gel 

aloe vera şi se lasă pe piele 15-20 minute.

100 g: SPIL-174
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Beauty  
Thermal Mask

Este o mască specială, deoarece facilitează 
penetrarea ingredientelor în celulele epider-
mei. Are un efect termic, ceea ce înseamnă 
că există o blocare a vaporilor între mască şi 
epidermă. Prin urmare, substanțele active pot 
pătrunde în straturile mai adânci ale pielii.

Mod de preparare:  

• 110 gr de pudră se mixează cu 80 ml de apă la 

temperatura de 32-38 °C, până se obține o pastă 

omogenă.

• Dacă temperatura apei este mai mare, masca se 

va întări mai repede.

• Dacă temperatura apei este mai scăzută, masca 

se întăreşte mai greu şi avem mai mult timp pentru 

a executa modelajul.

• Dacă adăugăm apă mai puțină, temperatura dez-

voltată de mască va fi mai mare. 

430 g: SPIL-196

Mască Intensivă  
cu Colagen

Mască intensivă antirid cu colagen nativ pur 
95% pentru tenurile uscate, sensibile şi mature 
exigente. Calmează pielea iritată şi are un efect 
intensiv de hidratare şi anti aging. Elasticitatea 
şi rezistenţa pielii vor fi vizibil îmbunătăţite.

1 buc: SPIL-135

Folosire: se umezeşte masca cu gelul de aloe vera 

şi loţiunea tonică aloe vera (30 ml), se aplică cu o 

pensulă, se lasă pe piele 15-20 minute, după care 

se face un masaj cu crema colagen.
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Fiolă Turbo Lift -  
Beauty of Nature

Fiolă Hidratantă -  
Rain Shower

Fiolă Energizantă - 
Power of Earth

Fiola Turbo Lift se caracterizează cu un efect 
dual, unic. Pe parcursul tratamentului intensiv, 
efectul dual se manifestă ca două tratamente 
individuale de reumplere a rezervoarelor pielii 
pentru a contracara eficient procesele de îm-
bătrânire a pielii, respectiv de lifting. O singu-
ră aplicare este suficientă pentru un efect de 
lifting foarte rapid. Pielea devine instantaneu 
mai netedă şi mai densă cu un aspect perfect 
în orice moment.

Fiola oferă hidratare profundă - sursă de fru-
musețe. Pielea este în general predispusă la 
pierderea umidității - vara prin transpirație şi 
aer condiționat, iarna prin temperaturi externe 
scăzute şi aer uscat în interior. Cu nivelul de 
umiditate redus, procesele celulare ale pielii 
încetinesc. Fără sprijin, pielea nu este în măsu-
ră să creeze suficientă umiditate.

Utilizați atunci când pielea pare obosită şi îi lip-
seşte vigoarea, deoarece procesele interne ale 
pielii nu funcționează aşa cum ar trebui. Pielea 
nu are energia necesară, ceea ce duce rapid la 
deficiențe care se manifestă în apariția ridurilor 
şi pierderea elasticității. Fiola energizantă infu-
zează pielea cu energie prețioasă şi îi conferă 
un aspect revigorat.

2 ml: SPIL-238

2 ml: SPIL-239 2 ml: SPIL-240
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Fiolă Fermizantă -  
Timeless Woods

Fiolă Ten Radiant -  
Shooting Star

Fiolă Revigorantă -  
Wake Up Call

Dă pielii rezistența necesară pentru a diminua 
efectele trecerii timpului. Fiola oferă pielii sta-
bilitatea de care are nevoie pentru contururi. 
Pierderea tonusului şi al elasticitătii sunt semne 
foarte clare ale unei matrice degenerante. În 
comparație cu pielea tânără, sinteza de cola-
gen şi elastină este încetinită. Colagenazele şi 
elastazele devin din ce în ce mai active, iar pie-
lea pierde din densitate. Fiola ce oferă fermitate 
este perfectă pentru a combate aceste efecte.

Pentru piele magic radiantă . Această fiolă ofe-
ră pielii o strălucire delicată, sănătoasă şi rafi-
nează tenul. Când contururile feței sunt încon-
jurate de o strălucire naturală, fața este perfect 
evidențiată. Petele dispar parcă prin magie, 
tenul pare uniform şi clarificat. Fiola radiantă 
readuce pielea la strălucirea sa naturală.

Fiola revigorantă împrospătează pielea diminea-
ța, revigorând-o, împrospătând-o şi oferindu-i tot 
ce are nevoie pentru a menține această prospeți-
me pe parcursul zilei - fie că petreceți 8 ore în fața 
calculatorului, în aerul poluat al oraşului sau stre-
sul aferent călătoriei. Fiola ajută la prevenirea de-
teriorării pielii şi a semnelor vizibile de oboseală.

2 ml: SPIL-241

2 ml: SPIL-243 2 ml: SPIL-244
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Fiolă Regenerantă -  
Moonlight

Fiolă Reparatoare -  
Reset

Fiolă Purificatoare -  
Balance

La fel cum multe plante şi animale sunt active 
noaptea, pielea noastră, de asemenea, folo-
seşte bine orele de noapte pentru regenerare 
şi reînnoire. Somnul neregulat sau întrerupt, 
precum şi tensiunea, cum ar fi stresul oxida-
tiv, au un impact negativ asupra proceselor 
de regenerare şi reparare a pielii. Acest lucru 
afectează vizibil pielea şi nu doar în dimineața 

Fiola reparatoare oferă pielii tot ceea ce are 
nevoie pentru a se recupera de la stresurile 
cauzate de soare sau de alți factori externi. Da-
unele existente sunt reparate. Funcționalitatea 
celulelor şi ADN-ului este îmbunătățită. Acest 
lucru ajută la evitarea schimbărilor vizibile si de 
durată, cauzate de deteriorarea celulelor.

Atunci când microflora pielii este în dezechili-
bru, acest lucru poate permite apariția de co-
şuri, umflături şi iritații. Pielea foarte uleioasă 
are adesea un aspect cenuşiu, palid. Fiola de 
purificare restabileşte echilibrul corect al pielii - 
cerință de bază pentru a avea un ten clar, pur, 
proaspăt, radiant.

2 ml: SPIL-245

2 ml: SPIL-246 2 ml: SPIL-248

următoare. Dacă procesele de regenerare şi 
revitalizare sunt afectate, aceasta accelerează 
de asemenea îmbătrânirea prematură a pielii. 
Prin folosirea fiolei e asigurată regenerarea 
pielii în timpul nopții. 
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Fiolă Detoxifiantă -  
Free Like The Wind

Fiolă cu efect de albire - 
Falling Snow

Toxinele sunt eliminate prin piele prin interme-
diul unor procese metabolice complexe şi fac 
parte din pelicula hidrolipidă. Dacă se formea-
ză prea multe toxine, acestea sunt depuse în 
piele. Pielea nu se mai poate regenera sufici-
ent, pierde fermitatea şi este din ce în ce mai 
predispusă la impurități şi pete albe. Aceasta 
duce la un ten palid, cenuşiu. Fiola de detoxi-
fiere oferă cel mai bun sprijin posibil pentru a 
optimiza procesele de detoxifiere naturale.

Fiola echilibrează culoarea naturală a pielii şi 
estompează hiperpigmentarea. Un ten uniform 
este printre cele mai râvnite idealuri de frumu-
sețe. Ridurile şi porii măriți nu sunt de dorit. 
Petele legate de vârstă şi melasmă, la fel ca şi 
pigmentarea inegală a pielii, sunt privite din ce 
în ce mai puțin ca pete. Fiola dă strălucire, are 
un efect decolorant - pentru un ten de porțelan.

2 ml: SPIL-249 2 ml: SPIL-250

Fiolă de Întinerire -  
Frozen Lake

Pentru un aspect tineresc şi piele netedă, uni-
formă, frumoasă. Fiola egalizează aspectul 
tenului şi relaxează trăsăturile faciale. Riduri-
le şi modificările pielii nu se datorează numai 
îmbătrânirii cronologice a pielii. Diverşi factori 
externi, cum ar fi clima, factorii nocivi din me-
diu şi stilul de viață au un impact important în 
procesul de îmbătrânire prematură a pielii. Un 
zâmbet prietenos serveşte ca o modalitate 

2 ml: SPIL-242

excelentă de a antrena muşchii, în timp ce o 
expresie facială tensionată intensifică ridurile. 
Fiola de întinerire netezeşte pielea chiar şi în 
perioadele de stres crescut.
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Spray Regenerant cu 
Acid Hialuronic -  
Cool Down

Sprayul calmează şi răcoreşte, dând pielii un 
puternic impuls de umiditate cu efect antiinfla-
mator. Procesele inflamatorii adânc în interio-
rul pielii sunt o povară imensă. Pentru a le ține 
sub control, sistemul imunitar al pielii trebuie 
să ,,muncească” în plus. Pielea activează toate 
procesele disponibile pentru a elimina surse-
le de inflamație. Sprayul Hidratant şi Calmant 
este cel mai bun suport pe care îl puteți oferi 
din exterior. 

100 ml: SPIL-251

Fiolă Calmantă -  
Rescue

Pielea iritată, roşeața şi senzația de arsură 
sunt simptome neplăcute care pot fi legate de 
diferite cauze. Stresul cauzat de mediu, tem-
peraturile fluctuante, dar şi alegerea greşită a 
produselor de îngrijire a pielii sau diferite ca-
uze interne pot duce la acest tip de sensibili-
tate. Stresul se exprimă şi prin piele. Pentru a 
atenua iritarea acută, lanțul inflamator trebuie 
oprit. Abia atunci iritarea se poate estompa. 
Fiola calmează pielea şi protejează împotriva 
noilor iritații, astfel încât pielea se poate rege-
nera şi stabiliza.

2 ml: SPIL-247
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Cremă Anti Aging  
intens restructurantă  
Celltresor

Cremă Anti Aging  
intens restructurantă  
Celltresor Light

Cremă de lux antirid cu efect de 24 de ore, care 
satisface cele mai exigente cerințe. Complex- 
ul sofisticat  de substanțe active fermizează 
şi hidratează tenul. Este intens restructuran-
tă, special dezvoltată pentru piele uscată, fără 
elasticitate şi suplețe. Componenta CellProtect 
şi ingredientele High-Tech stimulează proce-
sele de reconstrucție a celulelor pielii şi asigură 
longevitatea lor. Compusul reticular intensifică 
sinteza colagenului, întăreşte țesutul conjunc-

Cremă de lux antirid cu efect de 24 de ore, care 
satisface cele mai exigente cerințe. Complex- 
ul sofisticat  de substanțe active fermizează 
şi hidratează tenul. Este intens restructuran-
tă, special dezvoltată pentru piele uscată, fără 
elasticitate şi suplețe. Componenta CellProtect 
şi ingredientele High-Tech stimulează proce-
sele de reconstrucție a celulelor pielii şi asigură 
longevitatea lor. Compusul reticular intensifică 
sinteza colagenului, întăreşte țesutul conjunc-
tiv atenuând vizibil ridurile şi liniile fine. Pielea 

50 ml: SPIL-182  •  200 ml: SPIL-187

50 ml: SPIL-183  •  200 ml: SPIL-188

tiv, atenuând vizibil ridurile şi liniile fine. Pielea 
devine fină, netedă şi catifelată.

Substanţe active: iarbă de tigru (Centella Asiatica), 

tămâie (Boswellia Serrata), trifoi roşu, extract de ar-

buşti de miere, ulei de semințe de amarant, unt de 

mango, beta glucan, ulei de argan, peptide de cola-

gen, acid hialuronic.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.

devine fină, netedă şi catifelată. Textura acestei 
creme este mai uşoară decât crema tradițională.

Substanţe active: iarbă de tigru (Centella Asiatica), 

tămâie (Boswellia Serrata), trifoi roşu, extract de ar-

buşti de miere, ulei de semințe de amarant, unt de 

mango, beta glucan, ulei de argan, peptide de cola-

gen, acid hialuronic.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.
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Mască Reparatoare Antirid 
de noapte Celltresor

Mască intens reparatoare care formează un film 
protector pe timpul nopții, astfel netezind pielea şi 
estompând liniile fine. Ajută la absorbția serurilor 
Celltresor. Are o concentrație mare de acid hia-
luronic, care asigură un aspect ferm şi proaspăt 
dimineața. Extractul de Griffonia are un efect de 
umplere a ridurilor. Rezultatul este o piele tânără 
şi netedă.

Folosire: după serumuri Celltresor se aplică într-un 

strat subțire, după care se lasă să acționeze pe timpul 

nopții.

50 ml: SPIL-189

Serum de Întinerire Multi 
Stem Celltresor

Ser de întinerire cu celule stem multiple, pen-
tru întărirea şi regenerarea pielii subțiri. Celu-
lele stem din plante stimulează refacerea şi 
reînnoirea celulelor din piele şi îmbunătățesc 
toate componentele matrixului extracelular 
care le înconjoară (elastină, glicoproteine, acid 
hialuronic, fibronectină, GAG). Reînnoirea celu-
lelor are loc din profunzimea epidermei, având 
loc o creştere a sintezei de colagen şi de acid 

30 ml: SPIL-185

hialuronic. Ca rezultat al proceselor de stimula-
re, pielea se regenerează uimitor, se umple cu 
vitalitate, va avea un aspect tineresc, iar ridurile 
vor fi estompate. 

Folosire: după demachiere şi tonifiere aplicați dimi-

neața şi seara câteva picături din serum pe față, gât, 

decolteu cu ajutorul pipetei şi masați uşor cu mişcări 

ascendente.
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Serum Nutritiv Ultimate  
Peptide Celltresor

Este un serum cu efecte miraculoase care 
hrăneşte intensiv pielea şi estompează vizibil 
semnele îmbătrânirii. Întăreşte matrixul ex-
tracelular şi creşte elasticitatea şi fermitatea 
tenului. Componenta DermTec redefineşte 
structura pielii şi îi conferă un aspect mai ne-
ted şi luminos. Efectul serumului se bazează 
pe două etape: în prima etapă  întăreşte țesutul 
conjuctiv, care duce astfel la un tonus crescut 
al pielii, iar  în a doua etapă relaxează contracți-
ile musculare pentru netezirea ridurilor şi liniilor 

30 ml: SPIL-186

fine. Ca rezultat, acest serum unic are o acțiune 
de reumplere şi remodelare a conturului facial.

Folosire: după demachiere şi tonifiere aplicați dimi-

neața şi seara câteva picături din serum pe față, gât, 

decolteu cu ajutorul pipetei şi masați uşor cu mişcări 

ascendente.

Serum Lifting Penta 
Hyaluron Celltresor

Un serum intens cu acțiune triplă, care stabi-
lizează gradul de hidratare al pielii, lăsând-o 
proaspătă şi fermă. Stimulează sinteza acidu-
lui hialuronic, optimizând capacitatea de hidra-
tare. Acidul hialuronic şi complexul special de 
pentaluron contribuie la îmbunătățirea nivelu-
lui de umiditate în piele, folosit zilnic împreună 
cu Crema Celltresor lasă pielea să se simtă 
complet hidratată şi fermizată.

30 ml: SPIL-184

Folosire: după demachiere şi tonifiere aplicați dimi-

neața şi seara câteva picături din serum pe față, gât, 

decolteu cu ajutorul pipetei şi masați uşor de la linia  

mediană a feței spre exterior (dinspre nas  spre urechi).
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Cremă de zi  
Cellular anti aging

Cremă de zi anti aging pentru ten exigent, 
matur şi atrofic (subţire şi ridat). Complexul 
Vital bogat în extract de alge Aosa stimulează 
regenerarea celulelor şi sinteza proteinelor. 
Se recomandă folosirea împreună cu Crema 
Cellular anti aging de noapte. 

Substanţe active: extract de alge Aosa, mere, nucă 

Grenoble, ulei de migdale, pantenol, vitamina E, ulei 

de seminţe de struguri.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi.

50 ml: SPIL-053  •  200 ml: SPIL-233

Cremă de noapte  
Cellular anti aging

Cremă de noapte anti aging pentru ten exigent. 
Complexul Vital din extractul de alge Aosa sti-
mulează regenerarea celulelor şi sinteza pro-
teinelor. Bogată în substanţe anti aging, stimu-
lează producţia de colagen şi asigură hidratare 
de durată.

50 ml: SPIL-052

Substanţe active: extract de alge Aosa, ulei de mig-

dale, extract de mere, nucă Grenoble, pantenol/provi-

tamina B5

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de noapte.

Mască Cellular 
pentru fermitate

O mască deosebită pentru piele exigentă. 
Creşte vizibil elasticitatea şi fermitatea pielii. 
Previne apariţia prematură a ridurilor. Substan-
ţa activă OPC (proantocianidine oligomerice) 
stimulează şi susţine formarea celulelor noi, 
având efect antioxidant.

Substanţe active: extracte celulare din alge Aosa, 

nucă Grenoble, extract de măr, vitamina E, extract 

din seminţe de struguri bogat în vitamina F. 

Folosire: 1-2 ori pe săptămână sau când doriţi să 

aveţi un ten perfect.

50 ml: SPIL-066  •  200 ml: SPIL-193
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Sensicura Line

Gel de curăţare  
Sensicura

Gel de curăţare recomandat pentru ten sensi-
bil, predispus la alergii. Îndepărtează eficient 
machiajul şi impurităţile, fără a afecta pH-ul 
natural al pielii. Nu conţine silicon, ulei de par-
fum, parabeni.

Substanţe active: extract de scoarță de magnolie, 

complex vitamina F, pantenol, alantoină, scualan. 

200 ml: SPIL-011

Loţiune tonică Sensicura 
pentru ten sensibil

Tonic hidratant, revigorant şi calmant pentru te-
nul sensibil. Restabileşte pH-ul normal al pielii.  
Nu conţine silicon, ulei de parfum, parabeni.

Substanţe active: extract de scoarță de magnolie, 

pantenol.

200 ml: SPIL-015  •  500 ml: SPIL-172
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Cremă regenerantă  
Sensicura

Cremă regenerantă cu efect anti aging pentru 
noapte, bogată în substanţe nutritive pentru 
ten sensibil şi fără vitalitate. Protejează celule-
le, hidratează tenul timp de 24 de ore, calmea-
ză iritaţiile, estompează ridurile, lăsând pielea 
netedă şi fermă. Nu conţine silicon, ulei de par-
fum, parabeni.

Substanţe active: extract de scoarță de magnolie, 

complex de vitamine F, alantoină, pantenol, scua-

lan, acid hialuronic, vitamina E, Palmitoyl Tripepti-

de-5 (noutate ştiinţifică, stimulează intensiv produc-

ţia de colagen, reduce ridurile de la liniile fine până 

la cele accentuate, protejază celulele de toxine).

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de noapte.

50 ml: SPIL-012

Mască tonifiantă  
cu extract de Magnolia şi 
Acid Hialuronic Sensicura

Mască tonifiantă recomandată pentru ten us-
cat, sensibil, predispus la alergii. Calmează şi 
revitalizează tenurile lipsite de vitalitate. Nu 
conţine silicon, ulei de parfum, parabeni.

Substanţe active: extract de scoarță de magnolie, 

complex vitamina F, vitamina E, acid hialuronic.

50 ml: SPIL-042
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Sensicura Serum

Soluţie de top pentru îngrijirea pielii hipersensibile. Prin 
folosire regulată întinereşte vizibil pielea. Datorită conţi-
nutului ridicat de acid hialuronic minimizează pierderile 
de apă. Nu conţine silicon, ulei de parfum, parabeni.

Substanţe active: vitamina E, acid hialuronic, extract de mag-

nolia, complex de vitamina F, alantoină, pantenol.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se aplică dimineaţa şi 

seara, înainte de crema hidratantă.

30 ml: SPIL-004

Cremă antirid  
pentru ochi Sensicura

Cremă antirid pentru ochi sensibili. Estompează vizibil 
ridurile existente şi previne formarea celor noi. Nu conţi-
ne silicon, ulei de parfum, parabeni.

Substanţe active: extract de rădăcină de copac Magnolia, com-

plex de vitamina F, pantenol, acid hialuronic.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se aplică în jurul ochilor.

20 ml: SPIL-064
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Hydro-Marin  
Line

Cremă anti aging  
Hydro Marin

Cremă anti aging cu acid hialuronic şi oligoe-
lemente marine pentru tenul uscat şi sensibil. 
Hidratează intens pielea şi estompează spec-
taculos ridurile. Stimulează producţia de cola-
gen şi repară eficient structura pielii. Nu conţi-
ne conservanţi.

Substanţe active: acid hialuronic, extract de alge 

Aosa, oligoelemente marine, scualan.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.

50 ml: SPIL-058

Cremă anti aging  
Hydro Marin Light

Cremă anti aging cu acid hialuronic şi oligoe-
lemente marine, pentru tenul uscat şi sensibil. 
Hidratează intens pielea şi estompează spec-
taculos ridurile. Stimulează producţia de cola-
gen şi repară eficient structura pielii. Nu conţi-
ne conservanţi. Textura acestei creme este mai 
uşoară decât crema tradițională. 

Substanţe active: acid hialuronic, extract de alge, 

oligoelemente marine, scualan.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.

50 ml: SPIL-044
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Mască  
Hydro Marin 
faza M

Fazele individuale A şi M se combină, astfel 
obținem o mască peel-off. Sporeşte capacita-
tea de menținere a nivelului optim de umiditate 
a tenurilor predispuse deshidratării, elastifică, 
întârzie formarea şi adâncirea ridurilor.

Substanţe active: ser Hydro-Marin, extract de alge 

brune, concentrat de sare de mare, alge de mare, 

minerale de argilă caolin, extract de rădăcină de 

lemn dulce, calciu.

200 ml: SPIL-261

Mască  
Hydro Marin 
faza A

Mască răcoritoare destinată tenurilor deshi-
dratate, predispuse la pete sau puncte albe. 
Stimulează metabolismul pielii, detoxifiază, 
fermizează, restabileşte echilibrul hidrolipidic. 
Combinată cu Faza M şi lichidul de fixare, obți-
nem o mască peel-off, care se aplică peste ser.

Substanţe active: ser Hydro-Marin, extract de alge 

brune, concentrat de sare de mare, alge de mare, 

minerale de argilă caolin, extract de rădăcină de 

lemn dulce, calciu

200 ml: SPIL-260

Elixir Anti Aging Hydro Marin

Serum antirid cu acţiune intensivă, cu acid hialuronic şi substanţe 
active rafinate de oligoelemente marine. Hidratează intens pie-
lea şi estompează spectaculos ridurile. Stimulează producţia de 
colagen şi repară eficient structura pielii. Recomandat pentru ten 
matur şi exigent. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: perle de apă dulce, extract gorgonian, iarbă de mare, 

extract de alge brune, acid hialuronic.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca şi cremă de zi sau 

de noapte.

30 ml: SPIL-006
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Fluid de  
fixare a măştii 
Hydro Marin

Serum  
Hydro Marin

Loțiunea fixativă este necesară la aplicarea 
măştii Hydro-Marin, deoarece ajută la forma-
rea peliculei pentru obținerea măştii peel-off. 

Substanţe active: calciu, ulei de ricin hidrogenat.

Serul pe bază de colagen marin hidratează, 
elastifică, saturează pielea cu vitamine, înceti-
neşte procesul de îmbătrânire a pielii, păstrea-
ză umezeala în straturile profunde ale epider-
mei. Datorită complexului de extracte naturale, 
produsul are puternice proprietăți regenerante 
şi antioxidante.
Peste ser se aplică amestecul format din fazele 
A şi M, precum lichidul de fixare.

Substanţe active: glicerină, extract de alge marine 

brune, acid lactic.

200 ml: SPIL-262100 ml: SPIL-263

Mască intensivă Hydro Marin

Principiul activ al măştii este colagenul marin, 
alături de minerale şi vitamine provenite tot din 
alge marine. Rezultatul este o piele infuzată cu 
substanțe nutritive. Masca din țesut aprovizio-

1 buc: SPIL-259

nează pielea cu umiditate, activează procesele 
celulare, redefineşte trăsăturile feței.

Substanţe active: complex de alge minerale.
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Oxygen Vital 
Line

Cremă antirid Q10 şi Oxigen Complex

Tratament antirid de lux pentru ten matur, us-
cat şi sensibil. Complexul de Q10-Oxygen 
asigură un flux constant de oxigen la nivelul 
pielii, oferind astfel o protecţie perfectă împo-
triva iritaţiilor. Complexul Q10 protejează pielea 
de radiaţiile solare, de radicalii liberi, reducând 
adâncimea ridurilor şi impactul de photo-aging. 
Aloe vera şi acidul hialuronic din compoziţia sa 

50 ml: SPIL-020  •  200 ml: SPIL-234

hidratează natural pielea. Tenul  devine mai tâ-
năr şi mai neted.

Substanţe active: perfluorodecalină cu rol transpor-

tor al oxigenului, coenzima Q10, extracte calmante, 

aloe vera, acid hialuronic.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.
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Cremă antirid Q10  
şi Oxigen Complex Light

Tratament antirid de lux pentru ten matur, 
uscat şi sensibil. Complexul de Q10-Oxygen 
asigură un flux constant de oxigen la nivelul 
pielii, oferind astfel o protecţie perfectă împo-
triva iritaţiilor. Complexul Q10 protejează pielea 
de radiaţiile solare, de radicalii liberi, reducând 
adâncimea ridurilor şi impactul de photo aging. 
Aloe vera şi acidul hialuronic din compoziţia sa 
hidratează natural pielea. Tenul  devine mai tâ-
năr şi mai neted. Nu conţine conservanţi.

50 ml: SPIL-036  •  200 ml: SPIL-235

Mască cremă Oxigen Vital

Mască revigorantă cu oxigen pentru toate ti-
purile de ten, în special pentru tenurile cu pro-
bleme. Normalizează funcţiile şi aspectul pielii. 
Tratamentul cu oxigen lasă pielea să respire şi 
să devină vizibil netezită şi revitalizată. Nu con-
ţine conservanţi.

Substanţe active: perfluorodecalină cu rol trans-

portor al oxigenului, ulei de jojoba, bisabolol, ginkgo 

biloba, Dr Spiller antioxidant cocktail.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână se aplică în strat 

gros, se lasă să acţioneze 15 minute, după care se 

îndepărtează surplusul, restul se masează în piele.

50 ml: SPIL-073  •  200 ml: SPIL-192

Oxigen  
Vital 
Complex

Cremă calmantă pentru piele predispusă la iri-
taţii. Conţinutul de Aloe Vera şi vitamina E cal-
mează pielea şi estompează ridurile. Pielea va 
fi netedă, regenerată şi calmată.

Substanţe active: perfluorodecalină cu rol transpor-

tor al oxigenului, aloe vera, vitamina E din germeni 

de grâu, extracte calmante.

Folosire: La tenurile grase se foloseşte ca şi cremă 

de zi sau de noapte, iar la tenurile uscate se foloseş-

te împreună cu o cremă hidratantă.

50 ml: SPIL-019

Substanţe active: aloe vera, acid hialuronic, ulei de 

avocado, extracte calmante cu vitamina E, lecitină şi 

palmitat de ascorbil, perfluorodecalină cu rol trans-

portor al oxigenului, coenzima Q10.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi.
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Silk Protein 
Line

Cremă antirid  
cu Proteine de Mătase şi Acid Hialuronic

Cremă antirid de lux pentru tenurile exigente. 
Conţine extracte valoroase de proteine de mă-
tase, care protejează şi revitalizează tenul us-
cat şi deteriorat timp de 24 de ore. Acidul hialu-
ronic estompează ridurile şi previne apariţia lor.

50 ml: SPIL-023

Substanţe active: proteine de mătase, acid hialuro-

nic, vitamina A şi E, extract de bambus, extract de 

gheara-pisicii, aloe vera.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi sau de noapte.
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Ser antirid  
cu Proteine de Mătase

Ser antirid pentru tenurile exigente, uscate. Conţine ex-
tracte valoroase de proteine de mătase, care protejează 
şi revitalizează tenul uscat şi deteriorat. Se recomandă 
folosirea împreună cu „Crema antirid cu proteine de mă-
tase şi acid hialuronic”. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: extract de schisandra, acid hialuronic, beta 

glucan, proteine de mătase.

30 ml: SPIL-022  •  100 ml: SPIL-236

Cremă antirid pentru ochi  
cu Proteine de Mătase  
şi Acid Hialuronic
20 ml: SPIL-153

Cremă antirid pentru ochi, recomandat pentru fiecare 
tip de ten exigent. Revitalizează zona ochilor cu puterea 
naturii. Pielea va deveni fermă, iar ridurile şi cearcănele 
vor fi reduse. Este o cremă cu substanţe preţioase care 
întineresc vizibil tenul. Nu conţine conservanţi.

Substanţe active: proteine de mătase, acid hialuronic, iarbă de 

tigru, vitamina E şi A, Dr Spiller antioxidant cocktail, extract de 

bambus, beta-glucan, schisandra.

Folosire: se tamponează uşor o cantitate mică în jurul ochilor 

dimineaţa şi seara, până se absoarbe.
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Cremă de noapte antirid 
cu Vitamina A

Cremă de noapte anti aging ideală pentru îngri-
jirea pe termen lung a pielii exigente. Reduce 
ridurile, întăreşte epiderma. Vitamina A îmbu-
nătățeşte tonusul şi suplețea, iar tenul va deve-
ni reînnoit şi regenerat. Nu conține conservanți.

Substanţe active: vitamina A sau retinol (reduce ri-

durile, stimulează ADN-ul, producția de colagen şi 

elasticitatea), B-carotină, uree, miere, glicerină.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de noapte. Se masează în piele (față, 

gât, decolteu) până se absoarbe.

50 ml: SPIL-055

Cremă lifting 
cu Vitamina A

Cremă de zi antiaging ideală pentru îngrijirea 
pe termen lung a pielii exigente, mature şi gra-
se. Reduce ridurile, întăreşte epiderma. Vita-
mina A îmbunătăţeşte tonusul şi supleţea, iar 
tenul va deveni vizibil reînnoit şi reîntinerit.

Substanţe active: vitamina A sau retinol (reduce ri-

durile, stimulează ADN-ul, producţia de colagen şi 

elasticitatea), B-carotină, uree, miere, glicerină.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte 

ca şi cremă de zi. Se masează în piele (față, gât, de-

colteu) până se absoarbe.

50 ml: SPIL-054

Cremă lifting cu vitamina A şi Acid Hialuronic Light

Cremă antirid cu vitamina A şi acid hialuronic 
pentru ten matur şi gras. Reduce ridurile, în-
tăreşte epiderma. Vitamina A îmbunătăţeşte 
tonusul şi supleţea, iar tenul va deveni vizibil 
reînnoit şi reîntinerit. Nu conţine conservanţi.

50 ml: SPIL-034

Substanţe active: esteri ai acidului gras, B-carotină, ulei de avocado, acid hialuronic, vitamina A.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca şi cremă de zi. Se masează în piele până se absoarbe 

(faţă, gât, decolteu).
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Vitamin  
C-Plus Line

Cremă antirid 
cu vitamina C-Plus

Cremă antirid de zi pentru ten matur, uscat 
şi sensibil. Vitamina C neutralizează radicalii 
liberi care îmbătrânesc pielea şi stimulează 
sinteza de colagen, prevenind astfel formarea 
ridurilor.

50 ml: SPIL-056  •  200 ml: SPIL-136

Substanţe active: vitamina C şi E, acid hialuronic, 

extract de gălbenele, ceramide II, ulei de avocado, 

aloe vera. 

Folosire: după demachiere şi tonifiere, se foloseşte ca 

şi cremă de zi. Se masează în piele până se absoarbe.
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Cremă antirid  
cu vitamina C-Plus Light

Cremă antirid cu vitamina C pentru ten us-
cat, matur şi mixt care are nevoie de îngrijire. 
Vitamina C neutralizează radicalii liberi care 
îmbătrânesc pielea şi stimulează sinteza de 
colagen, prevenind astfel formarea ridurilor. Nu 
conţine conservanţi.

50 ml: SPIL-035  •  200 ml: SPIL-128

Substanţe active: vitamina C şi E, acid hialuronic, extract de gălbenele, ceramide II, ulei de avocado, aloe vera.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se foloseşte ca şi cremă de zi. Se masează în piele până se absoarbe.

Cremă de noapte  
cu vitamina C-Plus

Cremă antirid de noapte pentru ten matur, us-
cat şi sensibil. Vitamina C neutralizează radica-
lii liberi care îmbătrânesc pielea şi stimulează 
sinteza de colagen, prevenind astfel formarea 
ridurilor.

Substanţe active: vitamina C şi E, acid hialuronic, 

extract de gălbenele, ceramide II, ulei de avocado, 

aloe vera.

Folosire: după demachiere şi tonifiere, se foloseşte 

ca şi cremă de noapte. Se masează în piele până se 

absoarbe.

50 ml: SPIL-057

Serum 
Vitamina 
C-Plus

Serum bogat în vitamina C pentru ten deshi-
dratat, care are nevoie de îngrijire. Vitamina C 
neutralizează radicalii liberi care îmbătrânesc 
pielea şi stimulează sinteza de colagen, pre-
venind astfel formarea ridurilor. Tenul va arăta 
proaspăt şi tonusul va fi vizibil îmbunătățit. Pie-
lea va deveni mai tânără şi fermă. Nu conține 
conservanți.

Folosire: după demachiere şi tonifiere se aplică pe 

față, gât şi decolteu înainte de crema hidratantă.

30 ml: SPIL-175
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Emulsie hidratantă  
Anti Aging cu SPF 20

Emulsie hidratantă  
Anti Aging cu SPF 30

Fluidul protector cu formulă uşoară şi rezistentă 
la apă, oferă protecție UVA/UVB cu spectru larg 
pentru față datorită combinației sale de ingredi-
ente active, recomandat chiar şi pentru pielea 
sensibilă. Hidratează straturile superioare, pro-
tejează celulele față de aerul uscat şi poluat, 
contribuie la minimizarea apariției ridurilor, a 
îmbătrânirii premature şi a petelor pigmentare.

Substanțe active: homosalate (derivat organic al 

acidului salicilic), ulei de avocado, ulei de cocos, 

acid lactic, acid citric, parfum, glicerină

Varianta cu SPF 30 ascultă pe deplin nevoile 
pielii: hidratează, calmează, oferă îngrijire pe 
termen lung cu efect de antiîmbătrânire şi an-
ti-poluare, totodată protejează împotriva raze-
lor UVA/UVB. Fotostabilă şi rezistentă la apă, 
asigură o protecție optimă şi durabilă chiar şi 
pentru tenurile sensibile.

Substanțe active: homosalate (derivat organic al 

acidului salicilic), ulei de avocado, ulei de cocos, 

acid lactic, acid citric, parfum, glicerină

150 ml: SPIL-309 150 ml: SPIL-310

Summer Glow
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Cremă cu protecție solară 
pentru față SPF 50

Ser cu protecție solară  
SPF 30

Crema constituie o parte indispensabilă a îngri-
jirii pielii expuse la soare. Formula cu protecție 
ridicată față de radiațiile UVA/UVB, îmbogățită 
cu uleiuri hidratante, rezistentă la apă şi tran-
spirație, tonifică şi calmează tenul, previne fo-
toîmbătrânirea şi hiperpigmentarea.

Substanțe active: suc de Aloe Vera, alantoină, ulei 

de avocado, ulei de cocos, acid lactic, acid citric, 

glicerină

Formula concentrată cu acțiune rapidă are 
triplu efect: protecție împotriva razelor solare 
dăunătoare, protecție anti-poluare şi hidratare 
pe termen lung cu acid hialuronic. Compusul 
protectiv de uleiuri prețioase şi mirosul neutru 
îl fac potrivit şi pentru tenul sensibil.

Substanțe active: suc de Aloe Vera, alantoină, ulei 

de avocado, ulei de cocos, acid lactic, acid citric, gli-

cerină

50 ml: SPIL-308

50 ml: SPIL-311
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Spray After Sun  
cu Acid Hialuronic  
pentru hidratare maximă

Loțiune de corp  
hidratantă After Sun

Sprayul răcoritor pentru față şi corp asigură 
confortul pielii după supraexpunerea la soare, 
având o acțiune complexă de calmare şi revita-
lizare a epidermei. Diminuează înroşirea şi infla-
marea, regenerează, asigură hidratare instanta-
nee, restabilind confortul şi umiditatea pielii.

Substanțe active: suc din frunze de Aloe Vera, extract 

din celule de Opuntia ficus-indica (extract de celule 

stem de cactus), acid hialuronic, alantoină, pantenol, 

bisabolol, glicerină

Îmbogățită cu agenți emolienți, care calmează 
senzațiile de iritare, loțiunea de corp rehidratea-
ză în profunzime şi previne uscarea cutanată  
după expunerea la soare. Fixează apa în țesu-
turi, protejează şi stimulează mecanismul de 
autoapărare a pielii, previne fotoîmbătrânirea. 
Se întinde uşor şi se absoarbe rapid, oferind o 
senzație de catifelare imediată.

Substanțe active: suc din frunze de Aloe Vera, ex-

tract din celule de Opuntia ficus-indica (extract de 

celule stem de cactus), alantoină, pantenol, glicerină

100 ml: SPIL-312

200 ml: SPIL-313
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Cremă  
pentru  
masaj

Cremă de masaj nutritivă, revitalizantă şi hi-
dratantă pentru toate tipurile de piele. Se poate 
folosi atât pe faţă cât şi pe corp. Se poate folosi 
şi la tenul sensibil.

1000 ml: SPIL-114

Gel 
Anticelulitic

Gel anticelulitic profesional cu efect de ardere 
a grăsimilor şi accelerare a metabolismului. În 
funcţie de tipul de piele, poate apărea roşeaţă, 
care va trece într-o oră.

100 ml: SPIL-093

500 ml: SPIL-118

Gel de duş 
Magico  
pentru femeiDeo 

cream
Gel de duş energizant şi hidratant pentru femei. 
Calmează tenul iritat şi oferă răsfăț suprem şi 
vitalitate de Amazon. Substanțele prețioase 
previn îmbătrânirea prematură a pielii.

Deo antiperspirant special creat pentru pielea 
sensibilă.

200 ml: SPIL-179

50 ml: SPIL-091

Body care
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Cremă de zi  
matifiantă pentru bărbaţi

Mască Gel Regenerantă

Cremă uşoară care ajută la echilibrarea tenului 
gras. Formula de echilibrare compusă din plan-
te ierboase şi Glycamon reglează producţia de 
sebum, hidratează, pielea devine moale şi mată.

Substanţe active: Glycamon (Liquorice Root, Cactus 

Nopal, Alac), extracte de scorţişoară, ulei de şofran, 

coajă de orez, Dr. Spiller Triple Antioxidant Cocktail.

Folosire: se foloseşte dimineaţa şi seara.

Mască gel răcoritoare şi calmantă. Conţine mi-
crosubstanţe nutritive marine şi extract de Gor-
gonian, datorită acestora regenerează, hidratea-
ză şi netezeşte pielea, îmbunătăţindu-i textura. 
Se recomandă pentru toate tipurile de piele.

Substanţe active: pantenol, laminaria digitata, extract 

gorgonian, extract de alge, oligoelemente marine.

Folosire: 1-2 ori pe săptămână, se aplică în strat 

gros, se lasă să acţioneze 15 minute, după care se 

îndepărtează surplusul.

50 ml: SPIL-010

50 ml: SPIL-164  •  200 ml: SPIL-165
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Loţiune tonică hidratantă 
pentru bărbaţi 2 în 1

Gel exfoliant pentru o piele mătăsoasă şi in-
tens curăţată. Seminţele de Guarana curăţă în 
profunzime, iar pielea va deveni moale şi fină. 
Pentru toate tipurile de ten.

Substanţe active: Glycamon (Liquorice Root, Cac-

tus Nopal, Alac), seminţe de guarana, pantenol. 

Folosire: se foloseşte de 2 ori pe săptămână, ma-

sând uşor cu mişcări circulare.

Loţiune tonică 2 în 1 pentru bărbaţi: gel şi to-
nic. Substanţa activă Glycamon calmează şi 
hidratează în profunzime pielea. Pentru toate 
tipurile de ten.

Substanţe active: Glycamon (Liquorice Root, Cac-

tus Nopal, Alac), pelin alpin, brusture, ulei de mentă.

Folosire: se foloseşte o cantitate mică pe faţă şi gât, 

după care se clăteşte cu apă călduţă.

Gel hidratant uşor, hidratează şi calmează tenul 
deshidratat. Uleiul natural Marula şi Glycamo-
nul întăresc capacitatea de protecţie a pielii şi îi 
cresc elasticitatea. Componenta Indian Senna 
funcţionează ca acidul hialuronic, asigurând 
astfel hidratarea pe perioadă îndelungată.

150 ml: SPIL-129  •  500 ml: SPIL-158 150 ml:SPIL-157  •  500 ml: SPIL-132

50 ml: SPIL-007

Gel exfoliant  
pentru bărbaţi faţă şi corp

Substanţe active: Glycamon (Liquorice Root, Cactus Nopal, Alac), Indian Senna, ulei de Marula.

Folosire: se foloseşte dimineaţa şi seara.

Gel hidratant  
pentru bărbaţi
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Cooling Aloe Vera Gel

Calming  
After Shave Balsam 

150 ml: SPIL-161  •  500 ml: SPIL-162

50 ml: SPIL-160

Hidratare intensivă şi efect imediat de răcorire. 
Aloe Vera şi Glycamonul energizează pielea. 
Calmează pielea iritată din cauza bărbieritului, 
a aerului uscat sau a expunerii la soare. Este 
recomandat pentru toate tipurile de piele. 

Substanţe active: Glycamon (Liquorice Root, Cac-

tus Nopal, Alac), Aloe Vera.

Folosire: se foloseşte dimineaţa şi seara.

Tenul bărbaților este cartea lor de vizită şi toto-
dată cheia spre o imagine masculină. Dacă do-
riți să beneficiați de o adevărată plăcere după 
procedura de ras, optați pentru Calming After 
Shave Balsam Dr. Spiller. Calmează iritaţiile 
instantaneu, în timp ce lasă o senzaţie confor-
tabilă de răcorire a pielii după bărbierit.

Substanţe active: Glycamon (Liquorice Root, Cac-

tus Nopal, Alac), Gheara Diavolului, pantenol.
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Age Repair Serum  
pentru bărbaţi

Serum Effective Eye 
Contur pentru bărbaţi

Ser concentrat, cu componente puternice anti 
aging, care netezesc ridurile şi reduc semnele 
îmbătrânirii. Glycamonul şi Oligopeptizii spriji-
nă sinteza de colagen, Ceramide II protejează 
pielea împotriva deshidratării, uleiul de argan 
este bogat în acizi graşi nesaturaţi şi vitamina 
E. Se recomandă pentru ten matur şi sensibil.

Substanţe active: Glycamon, oligopeptide, Cerami-

de II, ulei de argan, extract de scorțişoară, Dr. Spiller 

Antioxidant Cocktail.

Folosire: se foloseşte dimineaţa şi seara.

Ser revitalizant pentru zona ochilor. Retinolul 
din compoziţia sa îmbunătăţeşte sinteza de 
colagen şi netezeşte zona de sub ochi, iar prin 
Glycamon calmează. Triple EyeActive reduce 
umflăturile de sub ochi, ridurile fine şi cearcă-
nele. Acidul hialuronic tonifică pielea şi îi îmbu-
nătăţeşte elasticitatea. Se recomandă pentru 
toate tipurile de piele.

Substanţe active: Glycamon, Triple EyeActive Com-

plex, retinol, acid hialuronic.

Folosire: se tamponează uşor o cantitate mică în 

jurul ochilor dimineaţa şi seara, până se absoarbe.

50 ml: SPIL-167

15 ml: SPIL-166
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Mască Intensivă  
Revitalizantă  
pentru bărbaţi

Mască 3D pentru regenerarea pielii obosite şi 
stresate. Îmbunătăţeşte elasticitatea pielii şi 
datorită componentelor sale naturale intensifi-
că metabolismul celular, crescând astfel capa-
citatea de reţinere a apei în piele. Recomanda-
tă pentru ten uscat şi pretenţios.

Substanţe active: Glycamon, secară, acid folic (B9)

Folosire: după demachiere, tonifiere şi exfoliere se 

aplică peste Fiola Relaxing şi se lasă să acţioneze 

15-20 minute.

5 buc: SPIL-168

Gel de duş Energizant 
pentru bărbați

Gel de duş energizant şi hidratant 2 în 1 pentru 
bărbați (body and hair). Conține substanțe na-
turale revitalizante şi un parfum fresh. Protecție 
pentru corp şi volum pentru păr.

200 ml: SPIL-180
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