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CLASSIC PEEL OFF MASK 
INSTRUCȚIUNI: Amestecați cantitatea de 20gr de pudră (mască) cu 60ml de apă rece (de preferat 
destilată), până obțineți o pastă omogenă. Aplicăți imediat și rapid pe piele (cu o spatulă de plastic) și 
lăsați să acționeze timp de 15-20 minute, apoi îndepărtați masca de la marginea acesteia de jos în sus. 
Măștile hidratante și antiage pot fi aplicate pe toată fața inclusive pe ochi și pe buze. 

PROTOCOL: Față: 20g pudră + 60ml apă; Față și decolteu: 30g pudră + 90 ml apă 

COCKTAIL 
COSMOS ORGANIC 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON

Pentru toate tipurile de ten. Cu proprieăți excepționale antioxidante, antiinflamatoare, 
antibacteriene, regeneraratoare, reparatoare. Efect post-stres  și antiage, încetinește procesul de 
îmbătrânire, stimulează creșterea și regenerarea celulară, activează sistemul imunitar celular 
(100%  organic – standart Cosmos Organic). Această mască este un cocktail  combinat din extract de 
boabe de turmeric și fructe goji. Turmericul cunoscut pentru proprietățile sale excepționale 
antioxidante, antiinflamatoare și antibacteriene. Ajută la regenerarea pielii suprasolicitate, supusă 
stresului, poluării, radiațiilor UV și altor surse de radicali liberi, responsabili pentru apariția ridurilor. 
Fructele goji sunt bogate în antioxidanți, vitamine A, B, C, carotenoizi și flavonoizi.  
Ingrediente principale: boabe de turmeric, goji 
PROTOCOL: Față: 20g pudră + 50ml apă; Față și decolteu: 30g pudră + 70ml apă 

BOTANIST 
COSMOS ORGANIC 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON

Efect antiage, lifting, hidratare (100%  organic – standart Cosmos Organic)  
Formula sa naturală, îmbogățită cu extract de hibiscus și apă de trandafir de damasc este potrivită 
pentru toate tipurile de ten. Un tratament de tonifiere și anti-îmbătrânire cu un parfum dulce și 
captivant. Această mască este un adevărat buchet înmiresmat și relaxant ale cărui ingrediente 
provin din agricultura ecologică.  
Ingrediente principale: extract din trandafir de damask, hibiscus 
PROTOCOL: Față: 20g pudră + 50ml apă; Față și decolteu: 30g pudră + 70ml apă 

BOTOX LIKE 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON

Efect antiage, uniformizare, lifting marcat, pentru ten matur, ridat (alternativa injectării cu botox ) 
Mentine apa în celule umplând ridurile, stimulează sinteza fibrelor de colagen, elastină și producția 
de acid hialuronic propriu. Homeostatina si uleiul de alge brune Dictyopteris au un efect de 
restructurare, uniformizează microrelieful epidermei, îmbunătățește tonusul, asigurind un efect de 
lifting marcat.  
Ingrediente active: alginat, ulei de alge brune - Dictyopteris Oil, Homeostatina MS GREEN complex 
de plante, acetil hexapetidă-8 

ENGOY GOLD 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON 

Mască antiage - un adevărat stimulator al rejuvenarii, normalizează balanta hidrolipidică și sinteza 
de colagen, conferă un aspect radiant cu efect revitalizant, revigurant, sporeste microcirculația 
sanguină si drenajul limfatic asigurând nutriția și hidratarea pielii. Masca contine pulbere de perlă 
naturală 100% formată din straturi de substante active conchiolin si aragonit. 
Ingrediente principale: Algin, Pământ de diatomee , Pirofosfat de tetrasodiu, Sulfat de calciu, perle 

FRESH 
COMPLEXION 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON

Pentru o piele sensibilă, deshidratată, cu discoloratii și cuperoză. 
Are proprietăți antiage, antiseptice, antioxidante, iluminatore. Este bogat în vitamina C și 
polizaharide, cu un efect benefic asupra microcirculației sanguine, reduce pigmentarea și 
îmbunătățește structura pielii. Vitamina C protejează pielea de acțiunea radicalilor liberi. Esculosidul 
este un antioxidant care reduce iritațiile pielii și erupțiile cutanate, crește tonusul vaselor capilare, 
reglează rezistența arterelor, îmbunătățește microcirculația, are proprietăți antioxidante și 
antiinflamatoare și estompează procesul de îmbatrânire. 
Ingrediente principale: Esculoside (anti-oxidant), Palmaria palmata (alge roșii) 
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DETOX 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON

Efect antiage, hidratant, antioxidant, antiinflamator, remineralizant, detoxifiant, purificator, 
antialergic.  Cărbunele are o capacitate mărita de absorbție a toxinelor, acesta captează substanțele 
toxice pentru a le facilita eliminarea lor. Chlorella este bogată în clorofilă, acizi graşi esențiali, 
proteine, glucide, lipide, o mulțime de micronutrienți, minerale (zinc, fier, magneziu, fosfor, calciu, 
iod, potasiu), vitamine , carotenoizi şi toți aminoacizii esențiali. Detoxifică, elimină  toxinele 
acumulate la nivelul pielii inclusiv metalele grele.  Argila albă purifică blând, detoxifică și curăță 
pielea. Absoarbe impurițățile și reglează excesul de sebum. Remineralizează și furnizează pielii săruri 
minerale și oligoelemente. Rădăcina de ginseng alb este bogat în conținut de antioxidanti, are 
proprietăți antiinflamatorii, antialergice, anti-age, are abilitatea de a inhiba procesul de formarea a 
ridurilor, mărind totodata nivelul de hidratare al pielii. 
Ingrediente principale: cărbune, chlorella,  argilă alba,  ginseng alb. 

EXPRESSO 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Pentru toate tipurile de ten. Extractul de cafea verde are proprietăți  antioxidante, emoliente, 
calmante si de tonifiere. Conferă pielii finețe și o textură plăcută. Această masca plastifianta are 
proprietati de modelare a conturului fetei, hidratează, redă elasticitate, îmbunătățește structura 
pielii, contribuie la netezirea ridurilor și are efect benefic asupra microcirculatiei sanguine. Se 
potriveste ideal pentru aspectul obosit al tenului. 
Ingrediente principale: Extract de cafea verde 

BIO-WHITE 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Pentru ten lipsit de fermitate, gri, cu pete pigmentare. Are proprietăți antioxidante, 
antinflamatoare, înălbire, redă luminozitate pielii, ajută la suprimarea excesului de melanină 
astfel normalizând culoarea pielii. Bio-white este o combinație de extracte din plante care 
declanșează un proces de depigmentare. Conține ingrediente active care reduc activitatea 
tirozinazei. Prin urmare, culoarea pielii se uniformizează și își recuperează luminozitatea. 
Ingrediente principale: Biowhite (complex de ierburi naturale și extracte de fructe: saxifrage, suc de 
struguri și suc de mure) 

ACID 
HIALURONIC SI 
COLAGEN MARIN 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect lifting, antiage, hidratare, regenerare,  previne pierderea de apă din epiderm formând o 
peliculă protectoare pe suprafața pielii, stabilizînd structura acesteia. Colagenul marin ajută la 
menținerea elasticității prin stimularea sintezei de colagen propriu. Contribuie la regenerarea 
epidermei și reduce la minimum flaciditatea cutanată. 
Ingrediente principale:  acid hialuronic și colagen marin 

PARADOXUL 
FRANȚUZESC 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Pentru toate tipurile de ten. Reduce simptomele de îmbătrânire a pielii, îmbunătățește structura 
tenului, are rol de antioxidant. Ingrediente principale: struguri: conține molecule antioxidante 
naturale și acizii fenolici, flavonoizi și stilbene care au proprietăți regeneratoare, antioxidante, 
antiinflamatorii. 

PARADISUL 
FEMEILOR 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect antiage, hrănire, hidratare, lifting, antistres, calmare. 
Ingrediente principale: betaphroline: extras dintr-un arbore indian folosit ca agent antiinflamator, 
calmează, reduce stresul și iritatiile pielii. Betaphrolina stimulează keratinocitele în producerea de 
betaendorfine (un hormon peptidic pentru reducerea stresului)  

COACĂZĂ 
NEAGRĂ 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect de lifting, antioxidant, anti-dermatita, antialergic, imunostimulant și de calmare a iritațiilor, 
pentru pielea uscată.  Masca conține vitamina C și extract de coacăze negre foarte bogată în 
flavonoide cunoscute pentru acțiunea lor de stimulare a microcirculației sangvine și de întărire a 
pereților capilarelor. Uleiul extras din semințele de coacăze neagre  joacă un rol major în procesul de 
hidratarea epidermei.        
Ingrediente principale: Ribes nigrum (coacăze negre), vitamina C, Pământ de diatomee, Algin, Sulfat 
de calciu, Pirofosfat tetrasodic. 
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ACEROLA 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect de lifting, hidratatant, antioxidant, reminalizant, favorizează cicatrizarea și repararea țesutului 
cutanat,  antiradicalar, antiage, încetinește degradarea pielii și combate semnele îmbătrânirii și ajută la 
menținerea elasticității pielii. Predestinat pielii cu teleangiectazii și alte patologii vasculare. Masca conține 
pulpă de Acerola, un fel de cireș cunoscut ca fructul cu cea mai mare concentrație de vitamina C  de  17%  și 
alte vitamine precum vitamine din grupa B, beta caroten, flavonoide, anthociane, minerale (calciu, magneziu, 
fier), zaharuri,  carotenoide și bioflavonoide care au o activitate antioxidantă și stimulează producerea de 
colagen,  acționează împotriva radicalilor liberi, este remineralizant și luptă împotriva îmbătrânirii 
cutanate. De asemenea, este un puternic reparator al capilarelor deteriorate.  
Ingrediente principale: Algin, Pământ de diatomee, Pirofosfat de tetrasodiu, Sulfat de calciu, Malpighia punicifolia, Vitamina C 

PAPAYA 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Tratamente de exfoliere și regenerare, anti-age. Conține extracte de papaya, un fruct cunoscut pentru 
bogăția sa de papain, o enzimă proteolitică care digeră proteinele și permite eliminarea celulelor moarte de 
pe stratul superior al pielii rugoase. Papainul are, de asemenea, un efect regenerator: conține precursori 
pentru arginină și prolină, 2 aminoacizi cunoscuți pentru acțiunea lor stimulatoare asupra reînnoirii celulelor. 
În plus, papaya este bogată în carotenoide cunoscute pentru proprietățile lor puternice antioxidante și 
imunostimulatoare, ceea ce o face ingredientul ideal pentru combaterea îmbătrânirii pielii. Se face din 
alginat (guluronic) de cea mai înaltă calitate, care este cheia pentru a asigura succesul tratamentului.  
Ingrediente principale: Algin, Pământ de diatomee, Pirofosfat de tetrasodiu, Sulfat de calciu, extract de Papaya.

ARBORE 
DE CEAI 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect imunostimulator, seboregulator, antibacterian, antiinflator, antifugic, antiviral, antiseptic, anti-acneic.  
Masca este recomandată pentru pielea grasă și acneică. Masca conține ulei de arbore de ceai și extract de 
salcie (Salix extract). Având o acțiune purificatoare și de asemenea, un ingredient imunostimulator puternic, 
uleiul de arbore de ceai este folosit adesea pentru proprietățile sale germicide. De asemenea, frunzele de 
salcie bogate în acid salicilic, au acțiune seboregulatoare și ajută la atenuarea semnelor post acneice.  
Ingrediente principale: Algin, Pământ de diatomee, Pirofosfat de tetrasodiu, Sulfat de calciu,  Ulei din arbore de ceai, extract de Salix 

ALOE VERA 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Aloe vera cunoscut pentru proprietățile sale de hidratare, calmare, antiseptice, analgesice, detoxifiante, 
antioxidante, antiinflamatoare, regenerante, și de stimulare a productiei de colagen. Aloe Vera este dedicat 
în special tenurilor sensibile și irritate, deshidratate, deoarece reduce hiperemia si eritemul (datorită unui 
agent antiinflamator). EExxffoolliiaazzăă  uușșoorr  ssttrraattuull  ccoorrnnooss  aall  eeppiiddeerrmmeeii,,  ccuurraațțăă  ppeerrffeecctt  aavvîînndd  uunn  eeffeecctt  aassttrriiggeenntt..  ÎÎii  
ccoonnffeerrăă  mmoolliicciiuunnee,,  eellaassttiicciittaattee    șșii  oo  sseennzzaațțiiee  ddee  pprroossppeețțiimmee.  

OLIVE 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect antiage, hrănitor, antioxidant, cu extract de frunze de măsline și spirulină, care sunt asociate cu uleiul 
esențial de rozmarin. Frunzele de măsline conțin compuși fenolici(oleanol) utilizați pentru proprietățile lor 
antioxidante. Spirulina este cunoscută ca alga capabilă să concentreze o cantitate foartemare de ingrediente 
active ca: aminoacizi, vitamine și acizi grași esențiali. Proprietatea principală a spirulinei constă în stimularea 
metabolismului celular și participarea la reînoirea țesutului pielii.  Uleiul esențial de rozmarin este unul dintre 
cele mai active uleiuri datorită proprietățior sale regenerative. 
Ingrediente principale: Algin, Pământ de diatomee, Pirofosfat de tetrasodiu, Sulfat de calciu, Frunze de măsline, Spirulină, Rozmarin 

CLOROFILA 
Culoare: verde deschis 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Anti-îmbătrânire, calmare, hidratare si tonifiere, datorită compoziței de alginat (guluronic) de cea mai înaltă 
calitate, spirulină, foarte bogată în aminoacizi, clorofilă, acizi grași esențiali și vitamine, cu efect de tonifiere 
datorită componenței de mentol. Spirulină, este o microalgă albastră-verde, care crește în apă proaspătă, 
foarte bogată în nutrienți, înglobează în proporție de 60-70% proteine pure, inclusiv toți cei opt aminoacizi 
esențiali din gama-linoleic (izoleucina, leucina, lizina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofanul şi valina), 
care stimulează metabolismul și ajută la reînnoirea și construirea pereții celulelor țesutului protector. Are 
capacități stimulante uimitoare a substanțelor active, mai eficient decât orice alte alge. Pe lângă vitamina B12, 
spirulina mai conține vitaminele D, E, K, calciu, crom, cupru, iod, magneziu, fosfor, potasiu, seleniu şi zinc, 
vitaminele beta-caroten un antioxidant puternic și care întârzie apariția fenomenului de îmbătrânire. 
Ingrediente principale: Algin, Pământ de diatomee, Pirofosfat de tetrasodiu, Sulfat de calciu, Spirulină, Mentol 

OXIGEN 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect echilibrant, purificator, antibacterien, curăță porii și regleaza funcția  glandelor sebacee.  Algele roșii au 
efect antiagi, hidratant și vasoconstructor, îmbunătățește procesele metabolice celulare, crește elasticitatea 
pielii, întinerește și tonifică. 
Ingrediente principale: argilă verde, Lithothamnium calcareum (alge roșii) 
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TRANSLUCENT PEEL OFF MASK 
INSTRUCȚIUNI: 

CAVIAR ELIXIR 
200 GR – 70 RON 
800 GR – 220 RON

Pentru ten ridat, oboist, oferă instant aspect luminos radiant și proaspăt, efect anti-age, cu 
proprietăți  antioxidante, de vindecare și reparare a țesuturilor.  
Încetinește procesul de îmbătrânire și protejează împotriva agenților mediului ambiant care 
stresează tenul. 
Ingrediente principale: extract de caviar, bogat în substanțe nutritive, cum ar fi acizii grași esențiali, 
omega 3, vitaminele A, B și D, E, proteine, aminoacizi și oligoelemente. 

PROTOCOL: Față: 15g pudră + 30-45ml apă ; Față și decolteu : 25g pudră + 50-75ml apă 

CANABIS 
200 GR – 60  RON 
800 GR – 190 RON

Efect hidratant, calmant, sebo-regulator. Mască plastifiantă inovativă! Recomandată pentru tenul 
uscat, sensibil, deshidratat sau cu exces de sebum. CBD este cunoscut pentru proprietățile sale 
calmante, reduce hiperemia pielii, hidratează, are proprietăți sebostatice si anti-acnee. Uleiul din 
cânepă e recoltat și presat la rece în Franța. Bogat în acizi grași esențiali Omega 3 și Omega 6 
conține de asemenea antioxidanți, polifenoli și vitamina E. 
Ingrediente principale : ulei  de cannabis, exfoliator de cannabis. 

PROTOCOL:  Față: 40 g pudră + 30 ml apă;  Față și decolteu: 50 g pudră + 40 ml apă 

INSTANT PEEL OFF MASK 
INSTRUCȚIUNI: Turnati activatorul (7gr)  în borcan (90ml) și amestecați timp de 30 sec. Aplicați pe 
piele cu o spatulă de plastic și lasați să acționeze timp de 15-20 minute, apoi scoateți masca într-o 
bucată, începând de la margine de jos în sus. 

INSTANT 

GOLD
Culoare: galben auriu.
7 GR + 90 ML  
 25 RON 

Efect antiage, lifting,  luminare și tonifiere. Mască plastifiantă de Lux INSTANT GOLD este 
îmbogățită cu vitamina B și AHA pentru a energiza pielea și pentru a stimula regenerarea 
celulară. Extrasul de șampanie  combină acizii fructiferi (AHA) cunoscuți pentru a ajuta la 
regenerarea celulelor pielii, polifenoli activi cu proprietăți protectoare și antioxidante și numeroase 
oligoelemente extrase din struguri.  Perlele micronizate au efecte substanțiale asupra pielii prin 
reducerea aspectului liniilor și ridurilor și de asemenea prin întărirea, tonifierea și iluminarea pielii.   
Principalele ingrediente active:  Perle micronizate, extract de șampanie. 


