
babor.com

THE ART
OF CLEANSING

A BŐR ÁLLAPOTÁNAK MEGFELELŐEN.  
BEHATOL A PÓRUSOK MÉLYÉRE. KÍMÉLETES.



CLEANSING –
FORRADALMI TISZTÍTÁS 

HY-ÖL – 60 ÉVVEL EZELŐTT FORRADALMI,  
MA LEGENDÁS MEGOLDÁS.

A sikertörténetek merész elképzelésekből születnek. 
Így volt ez a HY-ÖL esetében is. Dr. Michael Babor már 
1955-ben, elsőként felismerte, hogy az olaj és a víz ter-
mészetes tisztítóerejének kombinációja ideális módszer 
a bőr mélyre ható tisztításához. Sokéves kutatás után  
a speciális természetes olajokat hidrofillá, azaz vízbaráttá  
változtatta, így azok könnyen lemoshatóak a bőrről. A 
hidrofil tisztítóolaj = HY-ÖL az egyedi bőrtípushoz illesz-
kedő Phytoactive ápolószerrel együtt alkalmazva ala-
posan és kíméletesen eltávolítja az olajban és a vízben  
oldódó szennyeződéseket egyaránt.  

MINDEN SZÜKSÉGES BENNE VAN.

HATÓANYAG-FOKOZÓ.  
AZ ALMA LEGJAVA.  

Az úgynevezett „flash” desztillációs 
eljárással kizárólag az almavíz értékes 
nyomelemeit és ásványait vonják ki. 
Ezek az anyagok nedvességgel látják 
el a bőr felületét, és rövid időre fella-
zítják azt. Ennek  köszönhetően a bőr 
jobban fel tudja venni az ezt követően 
bevitt ápoló- és hatóanyagokat.

A SZÉP BŐR ESSZENCIÁJA. 
OLYAN, MINT EGY  
LÁTHATATLAN VÉDŐPAJZS.

Egy speciális polimer támogatja a 
bőr természetes védőfunkcióját, és 
szabályozza annak nedvesség- és 
lipidtartalmát.

ANTI-OX COMPLEX. 
3-SZOROS HATÁS.
 

Az új Anti-OX Complex aktiválja a 
bőr saját méregtelenítő enzimei-
nek képződését. Antioxidatív ereje 
megvédi a bőrt a káros környezeti 
hatások ellen, visszaszorítja a 
szabadgyököket, így a bőr kevésbé 
stresszes és terhelt.



CLEANSING –
FORRADALMI TISZTÍTÁS 

A KÉTFÁZISÚ HIDROFIL  
MÉLYTISZTÍTÁS

HY-ÖL

Hidrofil tisztítóolaj minden  
bőrtípus számára

Olyan tisztán növényi  
olajokból, mint a szója-,  
szezám- és földimogyoró-olaj

A quillajakivonat feszülésérzet 
nélkül fokozza a tisztító hatást

Elősegíti a bőr vitalitását

E-vitaminnal véd  
a szabadgyököktől

1. FÁZIS 

PHYTO 
ACTIVE

Ideális ápolófázis a  
HY-ÖL hatóanyaggal  
végzett tisztításhoz

A bőr állapotának meg-
felelően összeválogatott 
gyógynövénykivonatok

Frissítik és sugárzóvá 
teszik a bőrt

Párlófű-kivonat termé-
szetes antioxidánsokkal 
a negatív környezeti 
hatások ellen

2. FÁZIS 



PHYTOACTIVES

Száraz bőrre

Mentával, nyírfával és 
rozmaringgal

Élénkít és frissít.

Kevert és zsíros bőrre.

Zsályával, varázsmogyoróval 
és azulénnel

Kisimítja a bőrt

Érzékeny bőrre

Hársfavirággal, komlóval  
és citromfűvel

Nyugtat és pihentet

Nagy igénybevételnek kitett, 
regenerációra szoruló bőrre

Édesmandulával, zöld  
kávéval és gingkóval

Hidratál és vitalizál

PHYTOACTIVE
HYDRO BASE

PHYTOACTIVE  
COMBINATION

PHYTOACTIVE  
SENSITIVE

PHYTOACTIVE  
REACTIVATING



CLEANSER

PHYTOACTIVE  
REACTIVATING

Finomszemcsés  
tisztító- és hámlasztópor

Minden bőrtípusra

C-vitaminnal és  
enzimekkel

Enyhe hámlasztó  
hatással revitalizálja  
a bőrt

Különösen kíméletes 
tisztítótej

Minden bőrtípusra, 
kimondottan érzékeny 
bőrre is

Már tisztítás közben 
nyugtat

Frissítő, összehúzó 
hatású tisztítóhab

Minden bőrtípusra

Frissítő, zsírmentes 
tisztítógél és arcvíz

Zsíros és tisztátalan 
bőrre

Különösen kíméletes

olajmentes

Kontaktlencsét és 
műszempillát viselők 
is használhatják

ENZYME 
CLEANSER

GENTLE 
CLEANSING 
MILK 

CLEANSING  
FOAM

GEL & TONIC 
2 IN 1 

EYE  
MAKE UP 
REMOVER 



Tonizáló arcvíz  
alkohol nélkül

Minden bőrtípusra

Természetes  
rózsakivonattal 

Erősíti a bőr védő-
funkcióját és frissít

ROSE 
TONING 
ESSENCE 

PEELING &  
MASK

A TONIZÁLÓ ÚJ 
GENERÁCIÓJA: 
ESSENCES

Minden bőrtípusra

Különösen kíméletes

Megszabadítja a bőrt a 
felületi szarusodástól és 
az elhalt hámsejtektől

Simító és ápoló hatású

A pórusok mélyéig 
tisztító maszk hámlasztó 
hatással

Szalicilsavval és  
kaolinnal

Megelőzi a bőr további 
szennyezését 

vitalizál, frissít és ápol

Természetes szezám-, 
makadámia- és  
argánolajjal 

Már hámlasztás  
közben ápolja a bőrt

GENTLE 
PEELING 

CLEANSE 
& PEEL 
MASK

SUGAR OIL 
PEELING

Alkoholmentes arcvíz 

Minden bőrtípusra, 
kimondottan érzékeny 
bőrre is

Aacheni termálvízzel

Erősíti a bőr védő-
funkcióját és nyugtat

THERMAL 
TONING 
ESSENCE



AZ ÚJ SILICONE 
CLEANSING BRUSH 
TISZTÍTÓKEFE

Masszázs- és hámlasztó funkcióval

Antibakteriális szilikonfejjel, nem 
szükséges cserélni

Elemmel működik (2x AAA)
 
Vízálló

12 000  

MIKROREZGÉS 

PERCENKÉNT

BEST VALUE SET

SILICONE CLEANSING BRUSH
+ CLEANSING FOAM, 200 ml
+ ROSE TONING ESSENCE, 200 ml „AJÁNDÉK“

CSAK AZ  

ÚJ PIACI  

BEVEZETÉS  

IDEJÉN


