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ENGEDJE SZABADJÁRA SZÉPSÉGÉT!

HSR® LIFTING



BABOR –  
SZÉPSÉG A RÓZSA JEGYÉBEN.

A PRECÍZIÓS BŐRÁPOLÁS MŰVÉSZETÉT.

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

PRECÍZIÓ. Precíziós formuláink a leginnovatívabb ható-
anyagokat tartalmazzák, és a BABOR kozmetikusoknak keze-
lésekben szerzett tapasztalataikkal kombinálva a legegyedibb 
eredmények érhetők el.

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

TUDOMÁNY

PRECÍZIÓ

HATÁS

MADE IN GERMANY



AZ ÖN SZEMÉLYES RÁNCTALANÍTÁSI SZAKÉRTŐJE.
Szeret egyedi lenni? Tudta, hogy a ráncaink is olyan egyediek, mint mi magunk? Mert a 
ráncok nem egyik pillanatról a másikra alakulnak ki. A ráncok kialakulása összetett folyamat, 
amelynek ellenszere is van: egy luxusminőségű formula. A BABOR új, HSR® lifting ránc-
talanító termékcsaládja mérföldkövet jelent a ránctalanításban.

HSR® lifting
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5 NEURO-REZEPTOR-PEPTID

A hexapeptid-47 az ajak körüli dohányzóráncok 
képződése ellen hat, és a transzepidermális víz-
veszteség csökkentésével kisimítja a bőrt.

LUPINUS 
A csillagfürt-kivonat rugal-
masabbá teszi a bőrt, és vis-
szaadja a fiatalos arckontúrt.

MULTITENDYN PLUS
A szójabab-, borsó-, ill. köleskivonat és a 
csersav kombinációja ránctalanító hatású, 
erősíti a szöveteket, és kisimítja a bőr 
felszínét.

CARNOSIN
Az L-karnitin aminosav csökken-
ti a glikolízis során keletkező 
ráncok mennyiségét.

RELAXO PEPTID 
A hibiszkusz magjának oligopep-
tidjei az izom-összehúzódások 
csökkentésével a mimikai ráncok 
képződése ellen hatnak.

ÖT CSÚCSTELJESÍTMÉNYŰ HATÓANYAG. 
Ez a csúcsteljesítményű ránctalanító precíziós formula a legkülönbözőbb ránctípusok (pl. 
mimikai ráncok, gravitációs ráncok, ajak körüli dohányzóráncok) keletkezését képes 
megakadályozni, és a ráncképződés egyik legfőbb oka, a bőr rugalmasságának csök-
kenése ellen hat.



HSR® lifting

extra firming serum

HSR® lifting

extra firming cream 
rich

HSR® lifting

extra firming foam 
mask

HSR® lifting
extra firming
eye cream

HSR® lifting

extra firming  
hand cream

HSR® lifting
extra firming  
cream

TÖKÉLETES HATÁS A RÁNCOK ELLEN.
SIMA BŐR MINDENHOL.
A HSR® lifting termékcsalád luxusminőségű termékei tökéletes ránctalanító hatással rendelkeznek. Az Ön egyéni igé-
nyeinek megfelelően, hatékonyan és látványosan feszesítik a bőrt. A teljes termékcsalád használatával még tökéletesebb 
hatást érhet el.



IGAZOLT HATÁS. 
A pontosan egymáshoz igazított, csúcsteljesítményű hatóanyagok jelentősen csökkentik a mimikai ráncokat (szem 
körüli ráncok, szemöldök közötti dühráncok, homlokráncok, ajakráncok), a gravitációs ráncokat (az orrtól a száj-
zugig húzódó nazolabiális ránc, szájszeglet ráncai, nyaki ráncok) és az ajak körüli dohányzóráncokat. A különleges 
selyemakác-kivonat megemeli a felső szemhéjat, és feszesíti a szem környéki szöveteket. 
 

90 % 

kal feszesebb, tömörebb bőr*

   98 %
 

kal csökken a ráncok mélysége*

  97 % 
nedvesség*

*  Húsz, 35 és 65 év közötti nőn, 4 héten át végzett vizs-
gálat alapján igazolt pozitív hatás



HSR® lifting KEZELÉS

INNOVATÍV RÁNCTALANÍTÓ KEZELÉS.  
AZOKNAK, AKIK A LEGJOBBAT SZERETNÉK. 
Fedezze fel a bőrfeszesítés új lehetőségeit! Győződjön meg személyesen az új, exkluzív HSR® lifting termékcsalád 
minőségéről! A kezelés után a bőr láthatóan simább, az arckontúr pedig feszesebb lesz.


