
AZ EREDETI .  MADE IN GERMANY.



A PRECÍZIÓS BŐRÁPOLÁS MŰVÉSZETE.

BABOR – SZÉPSÉGÁPOLÁS
A RÓZSA JEGYÉBEN. 

TUDOMÁNY. Minden 1956-ban, egy fekete rózsával, 
a tökéletes szépség jelképével kezdődött. A professzionális 
bőrápolás úttörőjeként a BABOR azóta is élen jár a néme-
tországi bőrápolási kutatások terén. Még ma is szenvedé-
lyesen dolgozunk azon, hogy elérjük a vágyott, egyedi 
szépséget. 

PRECÍZIÓ. Precíziós formuláink a leginnovatívabb 
hatóanyagokat tartalmazzák, és a BABOR kozmetikusoknak 
kezelésekben szerzett tapasztalataikkal kombinálva a leg-
egyedibb eredmények érhetők el.

HATÉKONYSÁG. A leginnovatívabb hatóanyagok
és kezelési módszerek tökéletes összhangja gondoskodik
a rendkívüli kényeztető élményt nyújtó, egyedülálló 
eredményekről. 

TUDOMÁNY

PRECÍZIÓ

HATÉKONYSÁG

MADE IN GERMANY



TÖBB MINT BŐRÁPOLÁS – MESTERMŰ.

A BABOR AMPOULE CONCENTRATESFP koncentrátumok valódi mesterművek: a koncentrált hatóanyagok 
megfelelő kombinációjából már 2 ml elegendő ahhoz, hogy másodpercek alatt látható eredményeket érjünk 
el. A Babor több mint 50 évvel ezelőtt – az orvostudomány által inspirálva – üvegampulláival forradalmi 
változásokat hozott a szépség világába. A rajongók tábora azóta napról napra nő. Ha az ember egyszer 
kipróbálta, már nehezen tudja elképzelni az életet nélküle. A BABOR AMPOULE CONCENTRATESFP ma 
világszerte vezető termék.



PRECÍZIÓS BŐRÁPOLÁS HATÓANYAG-KONCENTRÁTUMOKKAL. 
MINŐSÉG – MADE IN GERMANY. 
Egy BABOR ampulla sokkal többet nyújt mint a különleges, egyedi külső. A benne rejlő aktív formula több év 
intenzív kutatás és fejlesztés eredménye.



CSODÁT MŰVEL! 
ÉLVEZZE OTTHON A MESTERMŰVEKET! 
Az ampulla kinyitásához használja az ampullanyitót vagy egy kozmetikai kendőt. Vigye fel a hatóanyag-
koncentrátumot a megtisztított arcra, nyakra és dekoltázsra, majd finoman ujjbegyekkel ütögesse be a bőrbe. 
Hagyja rövid ideig hatni, majd vigye fel az arcápoló krémet, és élvezze az azonnali hatást. Általánosan igaz: 
minél hosszabb ideig használja a hatóanyag-koncentrátumot, annál intenzívebb hatást ér el.

AMPULLA 
után azonnali hatás1Már

NAPOS KÚRA
után jól látható és érezhető 
eredmények7

nap után 
maximális hatás

Mindössze21



HATÓANYAG-KÚRA BŐRÁPOLÁSI SZAKÉRTŐNÉL.
PROFESSZIONÁLIS KEZELÉS MAGAS HATÓANYAG-TARTALOMMAL.
A szépségápolás legintenzívebb formája: kérjen ampullás kezelést bőrápolási szakértőnktől. Pro-
fesszionális kozmetikusunk speciális ütögető technikával finoman bedolgozza a bőrbe a hatóanyag-
koncentrátumot. Egy intenzív kúra során akár 10 darab BABOR hidratáló ampullát is bemasszíroznak 
a bőrbe. Az ily módon kiválóan hidratált bőr optimális állapotban van ahhoz, hogy ezt követően 
felvegye a hatóanyagokat.



BŐRÁPOLÁS AZONNAL LÁTHATÓ EREDMÉNYEKKEL.
SZÉPSÉGÁPOLÁS MÁSODPERCEK ALATT. 
A BABOR ampullák célzottan hatnak – mindig. Ez annak köszönhető, hogy koncentrált hatóanyagokat tartalmaznak, 
minden bőrtípusra és a bőr minden állapotára megfelelő módon összeállítva. Hatásuk jól látható, mert a bőr képes 
megfelelően felvenni ezeket a hatóanyagokat.

*Forrás: Codif

*Forrás: Impag*Forrás: DSM

*Forrás: Mibelle

+82 %
jobb bőrszerkezet*

  +35 %
jobb bőrérzet*

   +75 %
simább bőrérzet*

+95 %
finomabb bőr*



COLLAGEN BOOSTER FLUID 
Feltölti a bőrt: hatóanyag-koncentrátum a rugalmasságvesztés ellen. Serkenti 
a bőr természetes kollagéntermelését, így a bőr feszesebb és simább lesz.

 
3D LIFTING FLUID 
Erősíti a bőr természetes kontúrjait: intenzíven fiatalító fitneszprogram a 
bőrnek. Újramodellezi az arckontúrokat, a bőr megjelenése simább lesz.

LIFT EXPRESS FLUID 
Azonnali lifting-hatás: feszesítő anti-age ampulla a feszességét vesztett 
bőrre. A ráncok mélysége láthatóan csökken, a bőr fiatalabbnak és kipihent-
nek látszik.

 
TRIPLE BOOSTER FLUID 
Újraszervezi a bőrt: háromszoros hatásával újraszervezi a bőr fiatalos meg-
jelenéséért felelős bőrfunkciókat. A bőr ragyogóbb és egyenletesebb lesz.

ACTIVE NIGHT FLUID   NEU  
Szépítő alvás: hatóanyag-koncentrátuma aktívabb sejtanyagcserét tesz lehetővé a 
mélyalvás fázisában. Az éjszaka folyamán nő a bőr energiaszintje, így a bőr reggelre 
frissebb, szebb és tömörebb lesz.05
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ANTI-AGE



HYDRA PLUS ACTIVE FLUID 
Nedvességgel tölti fel a bőrt: intenzíven hidratál és megóvja a bőrt a kis-
záradástól. A bőr megjelenése sima és friss lesz.

ALGAE ACTIVE FLUID 
Tengerparti nyaralás a bőrnek: a hatóanyag-koncentrátum intenzíven hid-
ratálja és vitalizálja a bőrt. Az arcbőr kipihent és rózsás lesz.

MULTI ACTIVE VITAMIN FLUID 
Vitaminkoktél a bőrnek: vitaminos ampulla a bőr átfogó ápolásáért és inten-
zív erősítéséért. A bőr megjelenése friss és egészséges lesz.

REVITALIZING OXYGEN FLUID 
Oxigén zuhany a bőrnek: serkenti a bőr sejtlégzését és átfogó védelmet 
nyújt a káros gyökök ellen. Revitalizálja a fáradt, stresszes bőrt és rózsás 
ragyogást kölcsönöz neki. 04
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MOIST & LIPID



PURIFYING ACTIVE FLUID 
Vége a pattanásoknak: ampulla azonnali bőrtisztító hatással 
bőrtisztátalanságokra és bőrirritációkra. Gyors bőrtisztító hatás pattanáso-
kra. Megelőzi a további pattanások kialakulását.

INTENSE BALANCING FLUID  
A bőrfinomító: összehúzza a pórusokat, egyenletessé teszi a vegyes bőr 
zsír- és nedvességeloszlását. A bőr matt hatású, egyenletesebb és finom-
abb lesz. 02
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PURE



STOP STRESS FLUID 
Relaxációs program a bőrnek: a hatóanyag-koncentrátum nyugtatja a bőrt, 
oldja a stresszt. A bőr érzékenysége csökken, megjelenése egyenletesebb, 
pihentebb és erősebb lesz. Csökkenti a bőrpírt és a bőrirritációt.01

SENSITIVE


