
SZÉPÜLÉS NAPRÓL NAPRA.
Az első RE-YOUTH COMPLEX hatású ápolószer. Reaktiválja bőre fiatalságát.



A PRECÍZ 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 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

HATÉKONYSÁG

MADE IN GERMANY



»A kisugárzás titka a személyiség, illetve a 
megfelelő ápolás. A BABOR cég REVERSIVE 
termékével végre rátaláltam arra az ápolásra, 
amely olyan fiatalossá teszi a bőröm, mint 
amilyennek érzem magam.«



A bőröregedési folyamatok kutatása, a dermatológia és a genetika legújabb felfedezései és 
technológiái által inspirálva a BABOR laboratóriumok úttörő jellegű innovációt fejlesztettek ki: 
az ultrahatékony RE-YOUTH COMPLEX-et tartalmazó öregedésgátló REVERSIVE sorozatot.

Az exkluzív BABOR precíziós formulában négy kiváló teljesítményű hatóanyag törekszik 
egymással tökéletes harmóniában arra, hogy visszaadja bőre egyedi fiatalos kisugárzását 
és csillogását. A bőr feszesebbnek és simábbnak tűnik, szép, egyenletesebb tónust kap, és 
selymesen puhának érződik.

BŐRE FIATALOSSÁGA VISSZATÉR.
A BABOR RE-YOUTH COMPLEX SEGÍTSÉGÉVEL. 

A Nobel-díjas kutatásokon alapuló, 
telovitin elnevezésű sejtvédő ható-
anyag elősegíti a sejtek fiatalságának 
megőrzését. A telomerek védelmet 
nyújtanak a sejtek idő előtti leépülé-
se ellen, így meghosszabbítják azok 
életciklusát.

TELOVITIN: A SEJTEK HOSSZABB IDEIG 
MEGŐRZIK FIATALSÁGUKAT



RE-YOUTH COMPLEX

A hatóanyag szerkezete beépül 
a bőr felszínébe, és 15 percen 
belül láthatóan kitölti a ráncokat 
és a bőr egyenetlenségeit. 

A tioredoxin fehérje aktiválásával 
lebomlanak a szövetben össze-
gyűlt fehérjék, így egyenletessé 
válik az arcszín, a bőr pedig vissza-
nyeri életerejét. 

BŐRE FIATALOSSÁGA VISSZATÉR.
A BABOR RE-YOUTH COMPLEX SEGÍTSÉGÉVEL. 

BABOR ROSE: 
Az egyedülálló BABOR Rose illa-
tanyag páratlan illatot kölcsönöz 
termékeinknek.

Visszaszorítja a bőr öregedését  
kiváltó tényezőket, például a szabad-
gyököket, a környezeti ártalmak ha-
tását és a glikációt, és a hosszú életért 
felelős SIRT-1 gén aktiválásával 
elősegíti a sejtek fiatalságának 
megőrzését.

AGICYL: AKTIVÁLJA A BŐR ÖREGEDÉSE  
ELLENI VÉDELMET

LUMICOL: ÉLETERŐT ÉS KISUGÁRZÁST BIZTOSÍT

EPOCYL: AZONNALI, LÁTHATÓ SIMÍTÓ HATÁS



Sosem túl korai felvenni a harcot a bőröregedéssel szemben. És egyben 
sosem túl késő. Az aktív élet nyomot hagy a bőrünkön. Az idő múlásával 
gyengülnek a természetes védelmi mechanizmusok, és lelassul a sejt-
megújulás. A bőr veszít a kisugárzásából, kevésbé rugalmassá válik, és 
megjelennek a ráncok. 
Az idő múlását nem tudjuk visszafordítani, a látható jeleket azonban 
igen. Az innovatív REVERSIVE bőrfiatalító duál szérum előcsalogatja a 
bőr személyes szépségpotenciálját, és felvértezi azt a mindennapok  
kihívásai ellen. 

NÉGY HÉT: 
ENNYI IDŐ KELL AZ ÉVEK NYOMAINAK  
ELTÜNTETÉSÉHEZ.

Az egyedi feszesítés-aktiválással két szérum egyesült egy újszerű mik-
roemulzió formájában. Ez az ultrafinom emulzió a korábbi BABOR-for-
muláknál lényegesen mélyebbre és gyorsabban hatol be a bőrbe, így a  
REVERSIVE RE-YOUTH COMPLEX teljes egészében kifejtheti hatását. A 
bőr láthatóan fiatalabbá válik, és azonnal hihetetlenül puha és sima lesz.

Valamennyi REVERSIVE anti-aging dual serum terméket hét napos fel-
használásra terveztünk, és ezidő alatt fel is kell használni. A legjobb 
eredmény érdekében 4 hétig kell használni: 4 flakon, a bőr természetes 
megújulási ciklusával összhangban.

KÉT FÁZIS, 
EGY ÚTTÖRŐ  
INNOVÁCIÓ. 





Fiatalítsa meg bőrét szisztematikusan: a bőr visszanyeri az egyéni  
fiatalos kisugárzását és ragyogását. Feszesebb, simább és egyenle-
tesen szép hatást kelt.

LÁTHATÓ HATÁS.  
IDŐTLENÜL SZÉP BŐR.

-kal jobb kisugárzás

-kal feszesebb bőr

Derma Consult: a 4 
hétig tartó tesztet  
100 nőn végezték, 
akik 35 és 67 év 
közöttiek.

-kal fiatalosabb megjelenés

87 % 

90 % 
99 %  

anti-aging cream rich

Gazdag, könnyen felszívódó 
24 órás arcápoló krém száraz 
bőrre. Az egyenletesen fiata-
los, simább bőrért. 



anti-aging dual serum

anti-aging cream

anti-aging eye cream

A bőr mélyére ható, intenzív 
kúraként alkalmazandó szérum, 
mely fokozza az aktivitást az 
örökké fiatal, szép bőr érdeké-
ben.

Gyorsan felszívódó szem-
ránc-krém a simább, ragyo-
góbb szemkörnyéki bőrért.

Gyengéd, 24 órás arcápoló 
krém a simább, egyenlete-
sebb, fiatalos kisugárzású 
bőrért. Innovatív öregedésgátló habtex-

túra GlochTech pigmentekkel, 
amely biztosítja azt a pluszt, 
amitől olyan fiatalosan ragyog 
a bőr.

SUPREME GLOW
 

anti-aging cream



»Hetente 1–2 alkalommal, vigye fel a megtisztított 
arcbőrre. 10 perc hatóidő után enyhén masszíroz-
za be és éjszakára hagyja fennt, hogy kifejthesse 
hatását. Reggel a szokásos módon elvégezheti 
az arcápolási lépéseket.«

Éjszaka felgyorsulnak a bőr saját regenerációs és pihenési mechaniz-
musai. Az éjszakai maszk intenzíven elősegíti ezeket a folyamatokat, 
így azok hatása teljes egészében érvényesülhet. Esténként használva 
a BABOR kiváló hatóanyagokat – telovitint, agicylt, epocylt és lumicolt 
– tartalmazó exkluzív precíziós formuláját, a bőr visszanyeri saját fia-
talos megjelenését. Reggelre a bőr kisimultabb, simább és fiatalosan 
friss megjelenésű – mindez nagyobb erőfeszítés nélkül. 

JÓ REGGELT, SZÉPSÉG 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ MASZK ÉJSZAKAI HASZNÁLATRA

A gazdag éjszakai maszk-
nak köszönhetően reggelre 
sugárzóan friss lesz a bőr – haté-
konyan kihasználva a bőr éjszakai 
regenerálódási folyamatát. 

anti-aging overnight mask



»Nappali vagy éjszakai ápolókrém alatt használ-
va a szérum fokozza az adott krém hatását, így 
hihetetlenül puha, sima, fiatalosan sugárzó bőrt 
biztosít.«

Gazdag arcápoló szérum min-
dennapos használatra. Biztosítja a 
bőrnek a fiatalos kisugárzásához 
és ragyogáshoz szükséges pluszt.

A Reversive öregedésgátló szérum egy mindennapos használatra szánt exkluzív emulziós 
szérum. A BABOR kiváló hatóanyagokat – telovitint, agicylt és lumicolt – tartalmazó exklu-
zív precíziós formulájának köszönhetően a bőr visszanyeri saját fiatalos megjelenését. A 
hatóanyagok a telomerek védelmével és a hosszú életért felelős SIRT-1 gén aktiválása révén 
elősegítik a sejtek aktivitását, emellett megakadályozzák a kollagénrostok leépülését és az 
oxidáció okozta károsodást.

SZÁZSZORSZÉP   
ÖREGEDÉSGÁTLÓ SZÉRUM NAPPALI HASZNÁLATRA

 anti-aging serum



Élje át az új REVERSIVE öregedés elleni ápolás intenzív 
hatását egy különleges kezelés keretében, kényeztető 
masszázzsal és azonnal látható eredménnyel.

A KIKAPCSOLÓDÁS PILLANATA. 
TARTÓS HATÁS.



A kezelés sikeressége látványos: a bőr fiatalságot 
sugároz, feszesebbnek és simábbnak tűnik, az arc-
szín pedig rózsás frissességet kap. 

VISSZAFORDÍTJA A BŐR  
ÖREGEDÉSÉT.

01\ Mélytisztítás 
AHA-hámlasztással

02\ Lip Volume masszázs:  
az ajkak környékének  
feszesítése

03\ Lifting Touch masszázs: 
mély hatás elérése  
és az izmok 
feszültségmentesítése

04\ Feszesebb, sugárzó 
szemkörnyék

05\ Maszk: a hatóanyag intenzív 
bejuttatása a bőrbe

06\ Feszültségmentesítés és anti-stress 
hatás: a pihenés idejére az Edmund 
Jacobsen féle izomlazító fogásokat 
ajánljuk


