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Každý chce vyzerať čo najlepšie, prirodzene mlado
a zdravo. Pretože keď dobre vyzeráme, dobre sa aj
cítime a je to vidieť aj navonok. NovAge ponúka
kolekciu vedecky vyvinutých radov pleťovej kozmetiky,
určených na rozličné potreby pleti v každom veku.
Je navrhnutý tak, aby vás sprevádzal od prvej
jemnej vrásky až po tie najhlbšie.
Každý rad je posilnený o omladzujúce komplexy
a výťažky z rastlinných kmeňových buniek, ktoré spolu
tvoria silný tím v boji proti procesu starnutia pleti.
Spolu s produktmi NovAge vám predstavujeme
aj 4-krokovú rutinu - vedecky navrhnutý postup
s klinicky potvrdenými výsledkami pre ešte
lepšie účinky v starostlivosti o pleť.∆1
NovAge je tu pre každého, kto sa chce tešiť
z mladistvej a zdravo vyzerajúcej pleti. Dáva
príležitosť splniť si svoj sen o krásnej pleti

∆1

bez ohľadu na vek.

Výsledky klinických testov – porovnanie pleti pri dodržiavaní kompletnej rutiny a neošetrovanej pleti alebo zjednodušenej rutiny NovAge Skinergise, Time Restore, Ecollagen a Ultimate Lift.

VEDECKÝ POKROK
V STAROSTLIVOSTI
O KR ÁSNY VZHĽ AD
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KTORÝ JE VÁŠ RAD NOVAGE?
VYBERTE SI KOMPLETNÉ RIEŠENIE PRE KRÁSNU PLEŤ
Každý rad bol podrobený klinickým aj spotrebiteľským testom.
NovAge je kompletné riešenie pre krásnu pleť bez ohľadu na vek.

Problémy pleti:
+Nevýrazná pleť
+Nedostatok hydratácie
+Rozšírené póry

25x
žiarivejšia pleť *

*Klinické testy s kompletnou
rutinou NovAge Skinergise
po 8 týždňoch používania.

Problémy pleti:
+Jemné linky/vrásky
+Nevýrazná pleť
+Nedostatok hydratácie

Okamžitá redukcia
vrások až o
*

49

%

*Klinické testy meraním objemu
vrások pri používaní sady
pleťovej kozmetiky na redukciu
vrások NovAge Ecollagen.

sk.oriflame.com/brands/novage

Problémy pleti:
+Ochabnutá pleť
+Vrásky
+Nevýrazná pleť
+Nedostatok hydratácie

Problémy pleti:
+Pigmentové škvrny
+Ochabnutá pleť
+Hlboké vrásky
+Suchá pleť
+Nevýrazné kontúry
a nedostatočná
pevnosť pleti

70 94
%

O
pružnejšia pleť
za 12 týždňov *

*Klinické testovanie s použitím
séra, denného a nočného krému

%

žien so zrelou pleťou
potvrdilo, že ich pleť
je pružnejšia
a vyživenejšia*

Problémy pleti:
+Pigmentové škvrny
+Nejednotný tón pleti
+Jemné linky/vrásky

Problémy pleti:
+Jemné linky a vrásky
+Strata žiarivosti a
nevýrazný tón
+Dehydrovaná pleť

Redukuje
pigmentové
škvrny až o

Pleť vyzerá
okamžite svieža –

50 83
%*

%

súhlasí*

*Spotrebiteľský test so 77 ženami
*Klinické testovanie na 42 ženách *Spotrebiteľsky testované
vo veku 55 až 65 rokov počas 6
počas 12 týždňov
mužmi
týždňov používania Sady pleťovej
kozmetiky NovAge Time Restore.
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SPOMAĽTE STARNUTIE PLETI S VÝŤAŽKAMI
RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
VÝŤAŽKY RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK.
OCHRANCOVIA VAŠEJ MLADOSTI.
Pod povrchom našej pokožky prebieha tichý boj medzi škodlivými agresormi a našimi prirodzenými
obrannými mechanizmami, ktoré však vekom slabnú. Škodlivé agresory prispievajú k rozpadu
štruktúry našej pleti, čo sa časom prejavuje viditeľnými známkami starnutia.
Rastlinné kmeňové bunky obsahujú veľké množstvo ochranných látok, ktoré pomáhajú neutralizovať
škodlivé agresory, a tak pomáhajú predchádzať rozpadu štruktúry, čím spomaľujú starnutie.
Každý rad NovAge obsahuje výťažky z rastlinných kmeňových buniek, ktoré pôsobia ako účinní
ochrancovia vašej mladosti.

Agresory v pleti spôsobujú rozpad
jej štruktúry, čo sa časom prejavuje
viditeľnými znakmi starnutia.

Rastlinné kmeňové bunky, nachádzajúce
sa v každom rade NovAge, pôsobia ako
ochrancovia mladosti, pretože pomáhajú
neutralizovať škodlivé agresory, čím chránia
štruktúru pleti a spomaľujú proces starnutia.

Výťažky rastlinných kmeňových buniek tvoria
spolu s našimi pokrokovými komplexmi
dokonalý tím v boji proti starnutiu pleti.

Ich spoločným pôsobením dosiahnete
mladistvú a zdravo vyzerajúcu pleť
v každom veku.

Spolu s našimi jedinečnými, vedecky vytvorenými komplexmi tvoria dokonalý tím
v boji proti starnutiu pleti.
Ich spoločným pôsobením dosiahnete krásnu, mladistvú a zdravo vyzerajúcu pleť v každom veku.

AGEREFLECT TM - JEDINEČNÁ
VEDECKÁ ŠTÚDIA SPOLOČNOSTI
ORIFLAME ZAOBERAJÚCA SA
VÝSKUMOM PLETI

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A OBJAVTE NAŠU
APLIKÁCIU SKINEXPERT
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AgeReflectTM je jedinečná
vedecká štúdia zaoberajúca sa
výskumom starnutia pleti, ktorú
uskutočnila spoločnosť Oriflame
za účasti stoviek žien. Štúdia
odhalila, že starnutie pleti je
veľmi individuálne a nezávisí
len od veku a genetických
predpokladov, ale aj od
prostredia a životného štýlu.
U jednej ženy sa vrásky môžu
začať objavovať už po 30-tke,
zatiaľ čo u inej sa nemusia
objaviť až do 50-tky. Štúdia tiež

poukázala na to, že známky
starnutia pleti ovplyvňujú názor
ostatných o našom veku a zdraví.
Pleťová kozmetika NovAge je
založená na poznatkoch z tejto
štúdie. Každý rad je navrhnutý tak,
aby pôsobil na známky starnutia
pleti v konkrétnom veku a aby ste
sa mohli tešiť z mladistvej a zdravo
vyzerajúcej pleti v každom veku.
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Pre jasnejšiu
a jednotnejšiu
pleť

Pre pevnejšiu
a plnšiu pleť
a na redukciu
hlbokých vrások

MINIMÁLNE 7X LEPŠIE VÝSLEDKY S OMLADZUJÚCOU
STAROSTLIVOSŤOU O PLEŤ NOVAGE - POTVRDENÉ
KLINICKÝMI TESTAMI∆∆
Omladzujúca starostlivosť o pleť NovAge je každodenná rutina, s ktorou dosiahnete
mladšie a zdravšie vyzerajúcu pleť v každom veku. Správne kombinovanie produktov
je kľúčom k najlepším výsledkom. Je dôležité vedieť, ako a kedy produkty používať
a ako spolu navzájom pôsobia.
Všetko, čo musíte urobiť, je dodržiavať rutinu každý deň, vykonávať ju
dvakrát denne a vychutnávať si úžasné výsledky.

Dôkladné čistenie
pleti umožňuje ďalším
produktom lepšie
sa vstrebávať
a poskytovať
optimálne účinky.
Čistiaci gél
s dômyselným zložením
2v1 čistí, hydratuje
a upokojuje pleť.

Očné krémy
majú ľahšiu textúru,
sú neparfumované
a sú navrhnuté
na špecifické
potreby citlivej pleti
okolo očí. Pomáhajú
redukovať vrásky,
opuch a tmavé
kruhy pod očami.

1. KROK:

4. KROK:

ČISTENIE - PRÍPRAVA
PLETI NA ABSORPCIU
ĎALŠÍCH
PRODUKTOV

HYDRATÁCIA,
VYPNUTIE
A OCHRANA

K A Ž D O D EN N Á
S TA ROS T L I VOS Ť
O P L E Ť N OVAG E
4 KROKY
2 MINÚTY
2 RAZY DENNE

2. KROK:

OČNÉ PARTIE

3. KROK:

POSILNENIE
ÚČINKU

Denné a nočné krémy
poskytujú pleti finálnu
dávku aktívnych
látok a hydratácie.
Denné krémy chránia
a hydratujú pleť počas
dňa, zatiaľ čo nočné
krémy ju regenerujú
a vypínajú počas
spánku.

Séra slúžia na
posilnenie účinku
denného a nočného
krému. Ich tekuté
zloženie im umožňuje
rýchlo a účinne
doručiť všetky
hydratačné
a omladzujúce
aktívne látky
do pokožky.

∆∆

Pre pevnejšiu
pleť s menej
viditeľnými
vráskami

Výsledky klinických testov - porovnanie pleti pri dodržiavaní kompletnej rutiny a neošetrovanej pleti alebo zjednodušenej rutiny NovAge True Perfection, Time Restore, Ecollagen a Ultimate Lift.

Pre mladistvú a zdravo
vyzerajúcu pleť

Pre žiarivú, sviežu
a bezchybne
vyzerajúcu pleť
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KLINICKÉ TESTY POTVRDILI, ŽE
OKAMŽITE AJ DLHODOBO PÔSOBÍ PROTI
PRVÝM ZNÁMKAM STARNUTIA.*
Život beží veľmi rýchlo a vy nechcete stratiť ani sekundu. Ale aj napriek hektickému spôsobu života chcete
vyzerať vždy sviežo, bezchybne a mlado. Koniec koncov, krásna pleť je doslova bohatstvom.

POKROKOVÉ
TECHNOLÓGIE

Vďaka jedinečnému spojeniu biotechnológií
dokáže tento rad produktov okamžite oživiť vašu
pleť, posilniť ju na bunkovej úrovni a ochrániť
pred každodennými agresormi z prostredia.

POVZBUDZUJÚCI
TAURÍNOVÝ KOMPLEX

VÝŤAŽOK RASTLINNÝCH
KMEŇOVÝCH BUNIEK Z AÇAI
Poskytuje pleti antioxidačnú
ochranu proti voľným radikálom,
podporuje hydratáciu a dopĺňa
činnosť taurínu.
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*Klinické testy s kompletnou rutinou NovAge Skinergise.

Zásobuje pleťové bunky energiou
vďaka taurínu získanému z rastlín
a škandinávskym riasam. Zároveň
okamžite hydratuje pleť a redukuje
jemné linky a známky únavy.
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Z ÁSO BTE SVOJ U PLE Ť EN ERGI OU

HYDRATOVANÁ, ŽIARIVÁ, ZDOKONALENÁ PLEŤ

V 4 KROKOCH
1

KROK 1

PRÍPRAVA

ODPORÚČAME PRE ŽENY VO VEKU

20+

Čistenie pleti každé ráno a večer
ju pripraví na lepšie vstrebávanie
ostatných produktov každodennej
rutiny a posilní účinky omladzujúcich
aktívnych látok.

2

PO ČASE:
Zásobí bunky energiou, revitalizuje ich
a napomáha ich optimálnemu fungovaniu. Okrem
toho viditeľne redukuje známky únavy a jemných
liniek, pričom udržuje v pleti vitalitu. Povzbudzuje,
chráni a hydratuje pleť, pričom podporuje
bunkový metabolizmus.

KROK 2

OČNÉ PARTIE
Očné krémy majú ľahšiu textúru,
sú neparfumované a obsahujú
správne množstvo aktívnych látok
na špeciálne potreby očného okolia,
ako sú vrásky, vačky a tmavé kruhy.

3

25x

ŽIARIVEJŠIA
PLEŤ*

KROK 3

HĹBKOVÉ PÔSOBENIE

Séra sú určené na podporu celej
rutiny a používajú sa pred nanesením
denného a nočného krému. Sú plné
aktívnych látok a majú ľahkú tekutú
textúru, vďaka ktorej sa rýchlo
a efektívne vstrebávajú a zásobujú
pleť hydratáciou a aktívnymi látkami.

4

ZVYŠUJE
HYDRATÁCIU
**
O

89 %

KROK 4

HYDRATÁCIA
Najhustejšie produkty celej rutiny sú
denné a nočné krémy, ktoré poskytujú
pleti finálnu dávku aktívnych látok
a hydratácie. Každý z nich plní inú
funkciu, a preto je potrebné používať
ich oba.

OKAMŽITÉ VÝSLEDKY:
Povzbudzuje pleť, redukuje viditeľné známky
únavy, jemné linky a póry. Rozžiaruje pleť,
zdokonaľuje jej textúru a hĺbkovo ju hydratuje.
Chráni pokožku pred agresormi z prostredia.

 ada NovAge Skinergise
S

*Klinické testy s kompletnou rutinou NovAge
Skinergise po 8 týždňoch používania.
**Klinické testy s kompletnou rutinou NovAge
Skinergise po 4 týždňoch používania.

Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení –
čistiaci gél, očný krém, sérum, denný a nočný krém.

42723 111,50 €
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SADU DOSTANETE V DARČEKOVEJ KRABIČKE.
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1

ČISTIACI GÉL
Inteligentný čistiaci gél
odstraňuje nečistoty
a osviežuje pleť v jednom
kroku, bez poškodenia
ochrannej bariéry pleti.

2

OČNÝ KRÉM
Pomáha minimalizovať
vzhľad jemných liniek
v očných patiách, opuch
a tmavé kruhy pod očami.
Ihneď rozžiaruje pleť,
dodáva jej zdravý jas
a svieži pocit hydratácie.

3

SÉRUM
Povzbudzuje pleť, aby
bola na pohľad i pocit
plná energie. Ihneď
rozžiaruje pokožku,
redukuje viditeľné
nedokonalosti
a zväčšené póry.

OKAMŽITÉ ZDOKONALENIE PLETI A KONTROLA
PRVÝCH ZNÁMOK STARNUTIA
Účinná sada pleťovej starostlivosti prináša okamžité aj dlhodobé výsledky a pomáha bojovať proti prvým
známkam starnutia pleti. Vychutnajte si bezchybnú, zdravo vyzerajúcu pleť plnú života.

4

HYDRATÁCIA



Denný krém poskytuje účinnú
ochranu pred agresormi
z prostredia, pričom redukuje
jemné linky, zlepšuje textúru
pleti a zabezpečuje okamžitú
a dlhotrvajúcu hydratáciu.
Obnovujúci nočný krém
dodáva pleti viditeľne
odpočinutý vzhľad a zbavuje
ju následkov pôsobenia
každodenných agresorov.

 istiaci gél NovAge
Č
Supreme
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 dokonaľujúci očný krém
Z
NovAge Skinergise

 dokonaľujúce sérum
Z
NovAge Skinergise

150 ml

15 ml

30 ml

33984 17,90 €

34515 14,90 €

34517 26,90 €



 Zdokonaľujúci denný krém
so SPF 30 NovAge Skinergise

 Zdokonaľujúci nočný
krém NovAge Skinergise

50 ml

50 ml

34511 23,90 €

35075 23,90 €
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VYCHUTNAJTE SI HLADKÚ A ŽIARIVÚ PLEŤ
– UŽ DNES
Vďaka radu pleťovej kozmetiky NovAge Ecollagen sa rýchlo a efektívne
zbavíte vrások a vaše sny sa môžu stať skutočnosťou.

POKROKOVÉ
TECHNOLÓGIE

Posilnené o komplex Tri-Peptide, nízkomolekulovú kyselinu hyaluronovú
a výťažok z rastlinných kmeňových buniek plesnivca. Sada NovAge
Ecollagen podporuje tvorbu kolagénu, po čase vyhladzuje vrásky
a okamžite ich redukuje. Pleť zanecháva hladkú, žiarivú a zdravo
vyzerajúcu.

PATENTOVANÝ
TRI-PEPTIDOVÝ KOMPLEX

Patentovaný komplex Tri-Peptide
podporuje tvorbu kolagénu, čím
postupne redukuje tvorbu vrások.

KYSELINA HYALURONOVÁ
S NÍZKOU MOLEKULOVOU
HMOTNOSŤOU

Kyselina hyaluronová s nízkou
molekulovou hmotnosťou vypĺňa vrásky
a ihneď ich viditeľne vyhladzuje.

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH
KMEŇOVÝCH BUNIEK
PLESNIVCA

Výťažok z rastlinných kmeňových buniek
plesnivca zabraňuje rozpadu kolagénu
a kyseliny hyaluronovej v pleti, vďaka
čomu spomaľuje proces starnutia.
14
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VIDITEĽNÁ
KOREKCIA VRÁSOK

VIDITEĽNÁ DLHODOBÁ REDUKCIA VR ÁSOK *

V 4 KROKOCH

1

KROK 1

PRÍPRAVA
Čistenie pleti každé ráno a večer
ju pripraví na lepšie vstrebávanie
ostatných produktov každodennej
rutiny a posilní účinky omladzujúcich
aktívnych látok.

2

PRE ŽENY VO VEKU

KROK 2

OČNÉ PARTIE

OKAMŽITÁ
REDUKCIA
VRÁSOK AŽ O

Očné krémy majú ľahšiu textúru,
sú neparfumované a sú navrhnuté
na špecifické potreby citlivej pleti
okolo očí. Pomáhajú redukovať vrásky,
opuch a tmavé kruhy pod očami.

3

49 %

KROK 3

HĹBKOVÉ PÔSOBENIE

– POTVRDENÉ
KLINICKÝMI TESTAMI∆1

Séra slúžia na posilnenie účinku
denného a nočného krému. Ich
tekuté zloženie im umožňuje rýchlo
a účinne doručiť všetky hydratačné
a omladzujúce aktívne látky do
pokožky.

4

Posilnený o komplex Tri-Peptide,
nízkomolekulovú kyselinu
hyaluronovú a výťažok
z rastlinných kmeňových buniek.

KROK 4

VYHLADENIE
Denné a nočné krémy poskytujú
pleti finálnu dávku aktívnych látok
a hydratácie. Denné krémy chránia
a hydratujú pleť počas dňa, zatiaľ
čo nočné krémy ju regenerujú
a vypínajú počas spánku.
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30+

 ada NovAge Ecollagen
S

5 kusov.

42489 124,50 €
SADU DOSTANETE V DARČEKOVEJ KRABIČKE.

*Klinicky potvrdené pri používaní sady
NovAge Ecollagen Wrinkle Power.
∆1

Klinické testy meraním objemu vrások pri používaní
sady pleťovej kozmetiky na redukciu vrások
NovAge Ecollagen.
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1

ČISTIACI GÉL
Inteligentný čistiaci gél
odstraňuje nečistoty
a osviežuje pleť v jednom
kroku, bez poškodenia
ochrannej bariéry pleti.

2

OČI
Očný krém okamžite
aj dlhodobo redukuje
viditeľnosť jemných
liniek, vrások, opuchu
a tmavých kruhov pod
očami.

3

SÉRUM
Ľahké, rýchlo sa
vstrebávajúce
hydratačné sérum
s aktívnymi prebiotickými
látkami na dosiahnutie
hladkej, žiarivej a zdravo
vyzerajúcej pleti.

VIDITEĽNE VYHLADZUJE VRÁSKY UŽ
OD PRVÉHO DŇA – POTVRDENÉ
KLINICKÝMI TESTAMI
Sada pokrokovej starostlivosti o pleť koriguje vrásky a zanecháva pleť
nádherne hladkú, žiarivú a zdravo vyzerajúcu.

4

HYDRATÁCIA

Denný krém na korekciu

vrások poskytuje ochranu
proti UV žiareniu, nečistotám
z prostredia a antioxidačnú
ochranu. Okamžite hydratuje
a zdokonaľuje pleť. Intenzívne
vyživujúci nočný krém hĺbkovo
vypĺňa pleť a zanecháva
ju hebkú, hladkú a žiarivú.

 Denný krém na
vyhladenie vrások
so SPF 35 NovAge
Ecollagen



50 ml

42426 27,90 €
 Nočný krém na
vyhladenie vrások
NovAge Ecollagen

50 ml

33982 27,90 €
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150 ml

 istiaci gél NovAge Supreme
Č

 čný krém na vyhladenie vrások
O
NovAge Ecollagen 15 ml

 érum na vyhladenie vrások
S
NovAge Ecollagen 30 ml

33984 17,90 €

33979 16,90 €

33980 29,90 €
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ZLEPŠITE PRUŽNOSŤ PLETI
O 70% UŽ ZA 12 TÝŽDŇOV*
Objavte pozoruhodný vedecký prelom v spevnení a liftingu pleti
– nastal čas vrátiť pleti pružnosť.

POKROKOVÉ
TECHNOLÓGIE

Sada obsahuje komplex AspartoLift a výťažok z rastlinných
kmeňových buniek z budleje. Podporuje tvorbu elastínu
a pomáha chrániť celistvosť extracelulárnej matrice.
Výsledkom je pevnejšia a nadvihnutejšia pleť
s vyhladenými vráskami.

PATENTOVANÝ KOMPLEX
ASPARTOLIFT

VÝŤAŽOK RASTLINNÝCH
KMEŇOVÝCH BUNIEK
Z BUDLEJE

Výťažok rastlinných kmeňových
buniek z budleje pomáha
predchádzať prirodzenému
rozpadu kolagénu a poskytuje
pleti ochranu pred voľnými
radikálmi, čím spomaľuje
proces starnutia.

20

*Klinické testovanie s použitím séra, denného a nočného krému

Patentovaný komplex
AspartoLift stimuluje aktiváciu
buniek zodpovedných za tvorbu
elastínu, čím zlepšuje pevnosť
aj pružnosť pleti a zvýrazňuje
kontúry tváre.

21

PRUŽNEJŠIA
A MLADISTVEJŠIA PLEŤ

V 4 KROKOCH
1

SPEVNENIE PLETI A ZV ÝR A ZNENIE KONTÚR T VÁRE

KROK 1

PRÍPRAVA

Čistenie pleti každé ráno a večer ju
pripraví na lepšie vstrebávanie
ostatných produktov každodennej
rutiny a posilní účinky omladzujúcich
aktívnych látok.
PRE ŽENY VO VEKU

2

KROK 2

OČNÉ PARTIE
Pleť okolo očí je jemná a potrebuje
špeciálnu starostlivosť. Zloženie
liftingového očného krému NovAge
Ultimate Lift je vyvinuté tak, aby týmto
citlivým partiám doručilo všetky účinné
komplexy.

3

70 %

O
PRUŽNEJŠIA PLEŤ

KROK 3

HĹBKOVÉ PÔSOBENIE

ZA 12 TÝŽDŇOV*

Zloženie Liftingového séra NovAge
Ultimate Lift bolo vyvinuté tak, aby
dodalo pleti účinnú koncentráciu
aktívnych látok efektívnym spôsobom
a posilnilo účinok denného a nočného
krému.

4

40+

Posilnený o AspartoLift - revolučný
patentovaný komplex od Oriflame,
ktorý obnovuje pružnosť pleti,
čo potvrdzujú aj klinické testy.

KROK 4

LIFTING
Liftingový denný krém NovAge Ultimate
Lift s ochranným faktorom SPF 15 pomáha
chrániť pleť proti poškodeniu v dôsledku
pôsobenia UV žiarenia počas dňa.
Liftingový nočný krém NovAge Ultimate
Lift počas spánku vyživí odpočívajúce
pleťové bunky do hĺbky.

 ada NovAge Ultimate Lift
S

Sada účinných pokrokových produktov určená na obnovu
pružnosti a spevnenie pleti. Tvorí ju čistiaci gél, očný krém,
sérum, denný a nočný krém. Obsahuje 5 produktov
v štandardnom balení.

*Klinické testovanie s použitím séra,
denného a nočného krému

31773 133,50 €
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SADU DOSTANETE V DARČEKOVEJ KRABIČKE.
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1

ČISTIACI GÉL
Inteligentný čistiaci gél
odstraňuje nečistoty
a osviežuje pleť v jednom
kroku, bez poškodenia
ochrannej bariéry pleti.

2

OČI
Očný krém spevňuje
očné partie a zlepšuje
eleasticitu pleti. Kontúry
očných partií zostanú
po čase mladistvejšie
a vrásky sú menej
viditeľné.

3

SÉRUM
Zlepšuje pevnosť
a pružnosť pleti,
redukuje vrásky
a zdokonaľuje kontúry
tváre. Okamžite
vyhladzuje a viditeľne
zdokonaľuje pleť.

4 KROKY K PRUŽNEJŠEJ, MLADISTVEJŠEJ PLETI
Pokroková starostlivosť o pleť, ktorá obnovuje pevnosť
a pružnosť pleti a dodáva jej mladistvý vzhľad.

4

HYDRATÁCIA




Liftingový denný krém
NovAge Ultimate Lift Advanced
s ochranným faktorom SPF 15
pomáha chrániť pleť proti
poškodeniu v dôsledku pôsobenia
UV žiarenia počas dňa. Liftingový
nočný krém NovAge Ultimate Lift
Advanced poskytuje odpočívajúcim
pleťovým bunkám výnimočnú
hĺbkovú výživu počas spánku.
 istiaci gél
Č
NovAge Supreme

24

150 ml

 iftingový očný krém
L
NovAge Ultimate Lift

15 ml

 iftingové sérum
L
NovAge Ultimate Lift

33984 17,90 €

31542 18,90 €

31543 32,90 €

30 ml

 Liftingový nočný krém
NovAge Ultimate Lift

 Liftingový denný krém
NovAge Ultimate Lift

31541 29,90 €

31540 29,90 €

50 ml

50 ml
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VYHLADZUJE HLBOKÉ VRÁSKY*, REDUKUJE PIGMENTOVÉ
ŠKVRNY*, ZLEPŠUJE PRUŽNOSŤ PLETI **, HYDRATUJE**
Prijmite životné zmeny a vyťažte z nich maximum
so sadou na zrelú pleť NovAge Time Restore.

POKROKOVÉ
TECHNOLÓGIE

Time Restore je posilnený o sójový
genisteín GenisteinSOY a výťažok
z rastlinných kmeňových buniek skorocelu.
Intenzívne vyživuje a hydratuje pleť,
zanecháva ju plnšiu a pružnejšiu,
s výraznejšími tvárovými kontúrami.
Zároveň redukuje vzhľad hlbokých
vrások a pigmentových škvŕn.

GenisteinSOY podporuje
tvorbu kolagénu a zvyšuje
hladinu vlahy v pleti.
Obnovuje jej pevnosť
a vyhladzuje hlboké vrásky.

VÝŤAŽOK
Z RASTLINNÝCH
KMEŇOVÝCH BUNIEK
SKOROCELU

Výťažok z rastlinných
kmeňových buniek skorocelu
zabraňuje rozpadu štruktúry
pleti, podporuje jej hustotu
a redukuje vznik
pigmentových škvŕn.
26

*Klinické testy pri používaní sady pleťovej kozmetiky NovAge Time Restore.
** Spotrebiteľský test pri používaní sady pleťovej kozmetiky NovAge Time Restore.

KOMPLEX
GENISTEINSOY
SÓJOVÝ GENISTEÍN
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PEVNEJŠIA PLEŤ
S VÝRAZNEJŠÍMI KONTÚRAMI

V 4 KROKOCH
1

POM ÁHA RIEŠIŤ Z ÁKL ADNÉ
PROBLÉMY ZRELEJ PLETI:

STRATA PEVNOSTI A NEVÝRAZNÉ KONTÚRY
HLBOKÉ VRÁSKY
PIGMENTOVÉ ŠKVRNY
SUCHÁ PLEŤ

KROK 1

PRÍPRAVA
Čistenie pleti každé ráno a večer
ju pripraví na lepšie vstrebávanie
ostatných produktov každodennej
rutiny a posilní účinky omladzujúcich
aktívnych látok.
PRE ŽENY VO VEKU

2

KROK 2

OČI A PERY
Krém na oči a pery Time Restore je
určený na očné partie a oblasť nad
hornou perou. Vyhladzuje hlboké
vrásky a dodáva pleti pevnejší
vzhľad a výraznejšie kontúry.

3

94 %

ŽIEN SO ZRELOU PLEŤOU
POTVRDILO, ŽE ICH PLEŤ JE
PRUŽNEJŠIA A VYŽIVENEJŠIA*

KROK 3

HĹBKOVÉ PÔSOBENIE
Obnovujúce sérum Time Restore bolo
vyvinuté tak, aby dodalo pleti
intenzívnu hydratáciu a kompletne
obnovilo i omladilo jej vzhľad.
Zároveň posilňuje účinok denného
a nočného krému.

4

50+

Posilnený o sójový genisteín
a výťažok z rastlinných
kmeňových buniek skorocelu.

KROK 4

REVITALIZÁCIA

Obnovujúci denný krém Time Restore
s ochranným faktorom SPF 15 chráni
pleť pred škodlivými účinkami
UV žiarenia počas dňa. Obnovujúci
nočný krém dodáva pleťovým
bunkám výživu počas spánku.

REGENERÁCIA ZRELEJ PLETI
 ada NovAge Time Restore
S

Pokroková sada pleťovej kozmetiky navracia zrelej pleti pružnosť,
spevňuje ju, zvýrazňuje kontúry tváre a zmierňuje vzhľad hlbokých
vrások a pigmentových škvŕn. Je posilnená o sójový genisteín
a výťažok z rastlinných kmeňových buniek skorocelu. Obsahuje
5 produktov v štandardnom balení.

*Spotrebiteľský test so 77 ženami vo veku
55 až 65 rokov počas 6 týždňov používania
Sady pleťovej kozmetiky NovAge Time Restore.

31774 134,50 €
28

SADU DOSTANETE V DARČEKOVEJ KRABIČKE.
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1

ČISTIACI GÉL
Inteligentný čistiaci gél
odstraňuje nečistoty a
osviežuje pleť v jednom
kroku, bez poškodenia
ochrannej bariéry pleti.

2

OČI
Spevňuje kontúry okolo
očí, vyhladzuje hlboké
vrásky okolo očí a nad
hornou perou. Zmierňuje
opuch a tmavé kruhy
pod očami.

3

SÉRUM
Sérum s hydratujúcou
receptúrou, posilnenou
o komplex GenisteinSOY
a výťažok sladkého
drievka, zdokonaľuje
tón pleti a dodáva jej
žiarivý, obnovený
vzhľad.

KOMPLETNÉ OMLADENIE PRE ZRELÚ PLEŤ

4

HYDRATÁCIA

Obnovujúci denný krém
NovAge Time Restore intenzívne
hydratuje, zdokonaľuje kontúry
pleti, redukuje vrásky a škvrny.
Obnovujúci nočný krém NovAge
Time Restore zlepšuje hustotu
pleti, vyhladzuje vrásky
a redukuje škvrny.


 Obnovujúci
denný krém
NovAge Time
Restore

50 ml

32627 29,90 €

 Obnovujúci
nočný krém
NovAge Time
Restore

50 ml

32628 29,90 €
 istiaci gél NovAge Supreme
Č

150 ml

33984 17,90 €
30

 bnovujúci krém na oči a pery
O
NovAge Time Restore

 bnovujúce sérum NovAge
O
Time Restore

15 ml

30 ml

32629 19,90 €

32630 32,90 €
31

PRE JASNEJŠIU A ZJEDNOTENÚ PLEŤ
Výrazne jasnejšia a bezchybná pleť, vďaka ktorej
budete žiariť sebavedomím a krásou.

POKROKOVÉ
TECHNOLÓGIE

Rad NovAge Bright Sublime je posilnený o patentovanú technológiu
Multi-Bright a výťažok z rastlinných kmeňových buniek z gardénie.
Pomáha korigovať pigmentové nedokonalosti pleti a pomáha
dosiahnuť jasnú, bezchybnú pleť, po akej ste vždy túžili.

PATENTOVANÁ
TECHNOLÓGIA
MULTI-BRIGHT

Patentovaná technológia
Multi-Bright zabraňuje
tvorbe melanínu na všetkých
kľúčových úrovniach, od jeho
vzniku cez pohyb v pokožke
až po viditeľné známky –
pigmentové škvrny.

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH
KMEŇOVÝCH BUNIEK
Z GARDÉNIE

Výťažok z rastlinných kmeňových
buniek gardénie podporuje
tvorbu kolagénu a spomaľuje
enzýmy, ktoré spôsobujú
prirodzenú degradáciu pleti,
čím prispieva k vyhladeniu
vrások a redukcii ich vzhľadu.
32
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JASNEJŠIA A JEDNOTNEJŠIA PLEŤ

V 4 KROKOCH

1

ROZ JASNENIE A Z JEDNOTENIE TÓNU PLETI

KROK 1 :

ČISTENIE
Čistenie pleti každé ráno a večer
ju pripraví na lepšie vstrebávanie
ostatných produktov každodennej
rutiny a posilní účinky omladzujúcich
aktívnych látok.

2

Odporúčame pre
VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY

KROK 2 :

OČNÉ PARTIE
Pleť okolo očí potrebuje výnimočnú
starostlivosť. Zosvetľujúci očný krém
Bright Sublime je vyvinutý tak, aby
citlivým očným partiám poskytol
účinné látky.

3

REDUKUJE
PIGMENTOVÉ
ŠKVRNY AŽ

KROK 3:

HĹBKOVÉ PÔSOBENIE

O

Zosvetľujúce sérum Bright Sublime
poskytuje pleti účinnú koncentráciu
aktívnych látok efektívnym spôsobom
a posilňuje účinok denného a nočného
krému.

4

– POTVRDENÉ KLINICKÝMI
TESTAMI

Posilnený o patentovanú technológiu
Multi-Bright a výťažky z rastlinných
kmeňových buniek z gardénie.

KROK 4:

OCHRANA
A ZOSVETLENIE
Zosvetľujúci denný krém Bright Sublime
so SPF 20 chráni pleť pred škodlivým
UV žiarením. Zosvetľujúci nočný krém
s antioxidačnými účinkami pôsobí
počas spánku na voľné radikály
spôsobujúce tvorbu melanínu.

50 %*

 ada NovAge Bright Sublime
S

Pokroková sada pleťovej kozmetiky zosvetľuje a zjednocuje tón pleti,
redukuje pigmentové škvrny a vyhladzuje vrásky. Zanecháva jasnú
a žiarivú pleť. Je posilnená o technológiu Multi-Bright. Tvorí ju čistiaci
gél, očný krém, sérum, denný a nočný krém. Obsahuje 5 produktov
v štandardnom balení.

ZAŽIARTE
DOKONALOU PLEŤOU

*Klinické testy s použitím denného krému a séra.

31775 126,50 €
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SADU DOSTANETE V DARČEKOVEJ KRABIČKE.
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1

ČISTIACI GÉL
Inteligentný čistiaci gél
odstraňuje nečistoty
a osviežuje pleť v jednom
kroku, bez poškodenia
ochrannej bariéry pleti.

2

OČI
Očný krém rozjasňuje
okolie očí a dodáva
mu omladený vzhľad.
Redukuje pigmentáciu,
opuchy, tmavé kruhy,
jemné linky a vrásky.

3

SÉRUM
Pokrokové sérum
rozjasňuje a zjednocuje
tón pleti a vyhladzuje
jemné linky a vrásky.
Klinicky testované.

ROZJASŇUJE PLEŤ AŽ O 40 %* – KLINICKY DOKÁZANÉ
Zosvetľujúca starostlivosť na účinné rozjasnenie a korekciu nedokonalostí pleťových pigmentov.

4



HYDRATÁCIA

Denný krém NovAge
Bright Sublime zosvetľuje
a zjednocuje pleť, redukuje
pigmentové škvrny a postupom
času vyhladzuje vrásky. Nočný
krém NovAge Bright Sublime
rozjasňuje a zjednocuje tón
pleti a po čase redukuje
pigmentové škvrny.

 Zosvetľujúci denný
krém so SPF 20 Novage
Bright Sublime

50 ml

32803 27,90 €
 Zosvetľujúci nočný
krém Novage Bright
Sublime

50 ml


 istiaci gél NovAge
Č
Supreme
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 osvetľujúci očný krém
Z
NovAge Bright Sublime

32658 27,90 €

 osvetľujúce sérum
Z
NovAge Bright Sublime

150 ml

15 ml

30 ml

33984 17,90 €

32804 17,90 €

32805 30,90 €

*Klinické testy s použitím denného krému a séra.
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4 KROKY
K MLADISTVO
VYZERAJÚCEJ PLETI

1

2

3

4

KROK 1:

PRÍPRAVA
Kľúčový prvý krok čistenia
pleti umožňuje ostatným
produktom lepšie sa
vstrebávať a poskytovať
optimálne účinky.

KROK 2:

OČNÉ PARTIE
Pleť okolo očí je jemná
a vyžaduje si špeciálnu
starostlivosť.

KROK 3:

HĹBKOVÝ ÚČINOK
Hydratačné sérum
s vysokou koncentráciou
účinných látok hydratuje,
energizuje a upokojuje
pleť.

SVIEŽA A MLADISTVÁ
PLEŤ ZA MENEJ AKO
2 MINÚTY
Odporúčame pre
VŠETKY VEKOVÉ
SKUPINY
OMLADZUJÚCI KOMPLEX Z BAOBABU
Pôsobí proti versicanu, významenému
biomarkeru, ktorý prispieva k formovaniu
vrások a k starnutiu pleti. Klinické testy
potvrdili, že redukuje známky únavy.

ENERGIZUJÚCI VÝŤAŽOK
Z RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH
BUNIEK KÁVOVNÍKA
Má energizujúci účinok, čo podporuje
zdravé fungovanie pleťových buniek.
Okrem toho zvyšuje antioxidačnú
kapacitu na ochranu pokožky.

HĹBKOVO ČISTÍ PLEŤ
A ZBAVUJE JU
NEČISTÔT –

93% súhlasí*

OKAMŽITE ZBAVUJE
PLEŤ MASTNOTY –

94% súhlasí*

KROK 4:

HYDRATÁCIA
Hydratácia je dôležitá pre
udržanie sviežej, zdravej
a energizovanej pleti.
 ada NovAge Men
S

Obsahuje 4 produkty v štandardnom balení.

29446 113,60 €
SADU DOSTANETE V DARČEKOVEJ KRABIČKE.
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* Spotrebiteľsky testované mužmi
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1

ČISTIACI GÉL
Čistiaci pílingový gél
odstraňuje odumreté pleťové
bunky, nečistoty a mastnotu.
Zároveň pripravuje pleť na
hydratáciu a absorpciu
ďalších produktov.

2

OČI
Redukuje vzhľad vrások,
tmavých kruhov a vačkov pod
očami a zanecháva okolie očí
svieže a mladistvé. Okamžite
sa vstrebáva a má chladivý
účinok.

3

SÉRUM
Pôsobivé vzpružujúce
sérum okamžite hydratuje,
obnovuje a upokojuje
pleť. Má chladivý účinok
a zanecháva pleť sviežu
a odpočinutú po celý deň.

KOMPLETNÉ RIEŠENIE NA REDUKCIU
ZNÁMOK STARNUTIA A ÚNAVY

4

HYDRATÁCIA

Účinné denné aj nočné pleťové mlieko
viditeľne redukuje známky starnutia
a únavy a zabezpečuje dlhotrvajúcu
hydratáciu. Vyhladzuje a rozjasňuje
pleť a zanecháva ju pružnú, sviežu
a mladistvú.

 istiaci pílingový gél
Č
NovAge Men

125 ml

33198 12,90 €
40

 čný gél NovAge Men
O

15 ml

33199 19,90 €

 ydratačné pleťové sérum
H
NovAge Men

Ak chcete, aby vaša pleť
vyzerala sviežo a mlado aj
v neskoršom veku, investujte
do starostlivosti o ňu už teraz.
Občasné používanie
produktov vašej partnerky
zázraky nespraví. Mužská pleť
potrebuje viac starostlivosti,
aby sa zoptimalizoval jej
potenciál – ideálne vysoko
kvalitnú, každodennú rutinu.

 mladzujúce gélové pleťové mlieko
O
NovAge Men

50 ml

50 ml

33200 41,90 €

33201 34,90 €
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Ukázalo sa, že kávovník
bengálsky má pozitívny vplyv na
obnovovacie procesy pokožky,
na jej schopnosť zadržiavať
vodu a zachovať si pružnosť.

PRECÍZNE
A POHODLNÉ
HOLENIE –
95 % SÚHLASÍ*
Chladivá, gélovo-penivá textúra
s technológiou Razor Glide
zvláčňuje pokožku pri holení,
upokojuje ju a hydratuje.

POKROKOVÉ PRODUKTY
NA HOLENIE PRE PÁNOV


Pokrokové produkty na holenie
NovAge obsahujú technológiu
s povzbudzujúcimi výťažkami
z rastlinných kmeňových buniek.
Predstavujú precíznu starostlivosť bez
námahy, ktorá sa vám určite zapáči.

UPOKOJUJE PLEŤ
PO HOLENÍ –
96 % SÚHLASÍ*

ENERGIZUJÚCE VÝŤAŽKY
Z RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
Bez energie mužská pleť predčasne
starne, stráca žiarivosť a pevnosť,
začínajú sa objavovať jemné linky a vrásky.
Preto boli do produktov NovAge Men
pridané výťažky z rastlinných kmeňových
buniek kávovníka Coffea Bengalensis.
Pomáhajú energizovať pleť, podporujú
zdravé fungovanie pleťových buniek
a zvyšujú antioxidačnú kapacitu
na ochranu pokožky.
42

Ľahká gélová textúra
upokojuje, hydratuje
a zvláčňuje pleť aj
pokožku hlavy po holení.
Zabraňuje vysušovaniu
a obnovuje ochrannú
bariéru pokožky.



AKO POUŽÍVAŤ:
Gél na holenie naneste do dlane.
Prstami aplikujte na vlhkú pleť, ohoľte
a dôkladne opláchnite. Osušte
pokožku a naneste gél po holení.
Vyhnite sa okoliu očí.

 Upokojujúci gél po
holení NovAge Men

*Spotrebiteľský test na mužskej pleti

 Gél na holenie
NovAge Men

100 ml

200 ml

35865 10,90 €

35864 11,90 €
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ČISTIACI PLEŤOVÝ
OLEJ NOVAGE
POUŽITIE:
Do dlane vytlačte 1-2 pumpičky
produktu. Nanášajte na suchú pleť.
Ak máte mastnú T-zónu, zamerajte
sa na túto oblasť. Navlhčite si ruky
a vmasírujte do pleti, až kým olej
nenadobudne konzistenciu
mliečnobieleho krému. Opláchnite
vodou. Používajte ráno aj večer.
Pre dosiahnutie dvojitého účinku
pokračujte svojím zvyčajným
čistiacim gélom.

OKAMŽITE ODSTRAŇUJE
NEČISTOTY A AJ
VODOODOLNÝ MEJKAP –

96 %

SÚHLASÍ*

 istiaci pleťový olej NovAge
Č

150 ml

38828 15,90 €
*Spotrebiteľský test

44

Oftalmologicky
testované.

ROZMAZNAJTE SVOJU POKOŽKU
LUXUSNÝM ČISTIACIM RITUÁLOM
Vyživujúci čistiaci olej s prírodným
večerným prvosienkovým olejom, ktorý
je známy svojimi skvelými vlastnosťami,
dôkladne čistí pleť a zbavuje ju
nečistôt. Pri kontakte s vodou sa mení
na mliečnobielu emulziu, ľahko sa
zmýva, rozjasňuje pleť a zanecháva ju
na pocit hydratovanú, hladkú a sviežu.

VEČERNÝ PRVOSIENKOVÝ OLEJ
Vyživujúci a vzácny prvosienkový
olej redukuje stratu vlhkosti v pokožke,
upokojuje ju a utišuje, zvláčňuje
a chráni.

AKO FUNGUJE
Čistiaci olej obsahuje zmes olejov,
vďaka ktorej sa hladko kĺže po
pokožke a mení sa na mliečnobielu
emulziu. Ľahko sa zmýva, odstraňuje
všetky nečistoty a pokožku zanecháva
na pocit krásne hebkú a hladkú.

HYDRATAČNÁ
ESENCIA NOVAGE
Hydratačná esencia dodáva
pleti zdravý nádych ihneď,
aj dlhodobo.
Klinické testy potvrdili, že redukuje
vzhľad pórov, zjednocuje pleť
a zanecháva ju viditeľne omladenú.

MORSKÉ PREBIOTIKÁ
Pomáhajú udržiavať zdravú
ochrannú bariéru pleti a dodávajú
pokožke zdravý vzhľad. Dokázalo
sa, že zlepšujú celkový stav
pokožky. Stimulujú prirodzený
proces obnovy, vyhladzujú textúru
pleti, redukujú viditeľnosť pórov
a zásobujú pleť potrebnou vlahou.

HYDRATÁCIA,
VYPLNENIE,
ZVLÁČNENIE
A ZDRAVÝ
VZHĽAD PLETI
POUŽITIE:
Používajte dvakrát denne (ráno a večer)
na tvár, krk a dekolt hneď po čistení pleti.
Nanášajte rukami alebo bavlneným
tampónom a nechajte absorbovať
do pleti. Vyhnite sa okoliu očí.
Neoplachujte.

87 %

SÚHLASÍ, ŽE PLEŤ
JE TONIZOVANÁ
A VLÁČNA*
 ydratačná esencia NovAge
H

150 ml

33987 12,90 €
*Spotrebiteľský test pri používaní Hydratačnej esencie
NovAge od prvého použitia.
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SADA NA OBNOVU PLETI
NOVAGE

OBNOVUJÚCI PLEŤOVÝ PÍLING
NOVAGE

Pokroková 4-týždňová, 2-kroková sada na obnovu pleti účinne odstraňuje odumreté bunky pokožky a podporuje
bunkovú obnovu. Zdokonaľuje textúru pleti, rozjasňuje ju a redukuje vzhľad nedokonalostí, ako napríklad tmavé
škvrny, jazvičky po akné, zväčšené póry, jemné linky a vrásky. Výsledky potvrdili klinické testy. Len 10 minút 1-krát
za týždeň. Vynikajúci doplnok k vašej pravidelnej starostlivosti o pleť NovAge.

Obnovujúci píling NovAge
šetrne a efektívne odstraňuje
vrstvu odumretých pleťových
buniek na povrchu a odhaľuje novú,
sviežu vrstvu pokožky. Zároveň
pleť vyhladzuje, rozjasňuje
a okamžite zlepšuje jej textúru.

AKO POUŽÍVAŤ:
2-kroková sada na obnovu
pleti. Používajte raz za
týždeň počas štyroch po
sebe idúcich týždňov.

KLINICKÉ TESTY POTVRDILI,
ŽE PODSTATNE ZJEMŇUJE TEXTÚRU PLETI ∆

PLEŤ VYZERÁ
OKAMŽITE
OBNOVENÁ –

KROK 1: CHEMICKÝ PÍLING
Jednu tubu chemického
pílingu nalejte na vatový
tampón a jemne naneste
na tvár. Začnite na čele
a pokračujte na lícach, nose
a brade. Vyhnite sa očným
partiám, perám a okoliu
nosných dierok. Nechajte
pôsobiť 10 minút.
KROK 2: NEUTRALIZÉR
Po maximálne 10 minútach
pôsobenia chemického
pílingu, naneste dostatočné
množsto Neutralizéra
na nový vatový tampón
a prechádzajte ním
niekoľkokrát po všetkých
častiach,na ktoré ste aplikovali
chemický píling. Vyhnite sa
priamemu kontaktu s očami.
∆
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Klinicky testované

94 % súhlasí *

AKO POUŽÍVAŤ:
Používajte večer dvakrát do
týždňa (nie po sebe idúce dni).
Najprv si pleť umyte a vysušte
uterákom. Na tvár a krk naneste
tenkú vrstvu Obnovujúceho
pleťového pílingu NovAge,
pričom sa vyhnite očným partiám.
Nechajte pôsobiť 20 minút.
Potom jemne masírujte krúživými
pohybmi po dobu 1 minúty. Pleť
opláchnite teplou vodou a vysušte.
Po použití naneste ostatné
produkty každodennej rutiny
NovAge – sérum a nočný krém
NovAge.
Produkt nepoužívajte na citlivej,
podráždenej a poranenej koži.
Vyhnite sa pobytu na slnku.

 ada na obnovu pleti NovAge
S

 bnovujúci pleťový píling NovAge
O

8 x 5 ml.

100 ml

33434 24,90 €

33988 10,90 €

* Spotrebiteľský test v % po 1. použití.
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REVITALIZAČNÁ MASKA NOVAGE
POUŽITIE:
Masku rozviňte a aplikujte na
dôkladne vyčistenú pleť tak, aby
priľahla k tvárovým kontúram. Vyhnite
sa očným partiám. Nechajte pôsobiť
15 minút. Masku stiahnite a pleť
nechajte vysušiť. Neoplachujte.

VYHLADZUJÚCA, POSILŇUJÚCA
A VYPLŇUJÚCA PLEŤOVÁ MASKA
NOVAGE

Pokroková, jednorázová textilná maska dodáva okamžitú hydratáciu
a povzbudenie mdlej, dehydrovanej pleti. Obsahuje vitamíny plné
antioxidantov, pomáha vypĺňať a vyhladzovať jemné linky a obnovovať
prirodzenú žiarivosť pleti a zároveň jej navracia zdravý a svieži vzhľad.

Intenzívne hydratujúce pleťové masky NovAge obsahujú antioxidačné
rastlinné výťažky, ktoré chránia pleť pred škodlivým oxidačným stresom.
Pokrokový komplex na podporu hydratácie posilňuje ochrannú bariéru
pleti, hĺbkovo vyživuje a dodáva pleti mladistvý, žiarivý vzhľad.
VYPLŇUJÚCA PLEŤOVÁ MASKA
Intenzívne hydratuje, rozžiaruje,
vypĺňa a obnovuje pleť.

VÝSLEDKY:

• Okamžite a intenzívne hydratuje pleť
• Obnovuje krásu a vitalitu pleti
• Navracia pleti žiarivosť
• Zjemňuje a vyhladzuje
• Pomáha redukovať vzhľad vrások
POSILŇUJÚCA PLEŤOVÁ MASKA
Pomáha obnovovať pružnosť pleti
a neutralizovať voľné radikály.

15
minút

Nechajte
pôsobiť

VYHLADZUJÚCA MASKA
Intenzívne hydratuje a zanecháva
pleť hladkú a mladistvo vyzerajúcu.

 yhladzujúca pleťová maska
V
NovAge

25 ml

35074 6,90 €
 extilná pleťová
T
maska NovAge

15 ml

33973 6,90 €

KYSELINA HYALURONOVÁ
– vynikajúca hydratačná látka,
ktorá viaže a zadržiava vlahu
vo vrchných vrstvách pokožky.

VITAMÍNY C a E
– majú výborné
antioxidačné vlastnosti,
ktoré chránia pokožku
pred poškodením
voľnými radikálmi.

NIKOTÍNAMID
(VITAMÍN B3)
– posilňuje a udržuje
zdravie pokožky.

 osilňujúca pleťová maska
P
NovAge

25 ml

35077 6,90 €
 yplňujúca pleťová maska
V
NovAge

25 ml

35078 6,90 €
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VYŽIVUJÚCE PLEŤOVÉ KAPSULY
NOVAGE NUTRI6

FORMUJÚCE SÉRUM NA KRK
A DEKOLT NOVAGE

ZLEPŠUJÚ VZHĽAD PLETI UŽ ZA
4 TÝŽDNE – 100 % SPOKOJNOSŤ*

KLINICKÉ TESTY POTVRDILI,
ŽE ZLEPŠUJE VZHĽAD
POKOŽKY KRKU A DEKOLTU

Bohatý, vyživujúci olej obnovuje unavenú a mdlú
pleť. Jedinečná zmes šiestich vzácnych prírodných
olejov vo Vyživujúcich pleťových kapsuliach
NovAge Nutri6 vyživuje pleť do hĺbky, dodáva jej
zdravý vzhľad a zanechá ju krásne jemnú a hladkú.

Účinné, koncentrované sérum proti starnutiu
na krk a dekolt spevňuje, formuje, zlepšuje
pružnosť, vyhladzuje a redukuje viaceré
známky starnutia. Potvrdené klinickými
testami. Má gélovú textúru, ktorá sa rýchlo
vstrebáva a zanecháva pokožku hodvábne
matnú.

• Sezamový olej: hydratuje,
zjemňuje, chráni pred
poškodením voľnými radikálmi.
• Avokádový olej: zvláčňuje
a vyživuje pleť a pomáha
udržiavať prirodzenú
hydratáciu pleti.

Komplex posilňujúci pleť –
pomáha rozjasniť, zjednotiť tón
pleti a redukovať tmavé škvrny.

• Olej z broskyňových jadier:
s výnimočne hydratujúcimi
a zvláčňujúcimi vlastnosťami
pre jemnú a pružnú pleť.
• Olej z rastliny Limnanthes:
pokožku zanecháva hebkú
a vyživenú.
• Olej z čiernych ríbezlí: výdatný
zdroj omega 3 a omega 6
mastných kyselín, ktoré vyživujú
a ochraňujú pleť.
• Sójový olej: vyživuje
a obnovuje pleť a zanecháva ju
jemnú, hladkú a hydratovanú.
V
 yživujúce pleťové kapsuly NovAge Nutri6

30 kapsúl.

32631 36,90 €
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AKO POUŽÍVAŤ:
Používajte ráno
a večer po dobu
jedného mesiaca.
Aplikujte po vyčistení
pleti pred nanesením
hydratačného krému.
Odlomte zúženú časť
kapsuly a jej obsah
naneste končekmi
prstov na oblasť
tváre, krku a dekoltu.
* Spotrebiteľský test

Komplex Pro-Lastin predstavuje účinné riešenie pri
obnove pružnosti a pevnosti
pleti a redukcii vrások.

Hydratačné zložky
- pomáhajú dodávať
pleti potrebnú vlhkosť.

AKO POUŽÍVAŤ:
Výdatné množstvo séra
naneste na vyčistenú
pokožku krku a dekoltu
každé ráno a večer
po ukončení vašej rutiny
NovAge. Rovnomerne
vmasírujte do pokožky
pohybom smerom nahor.

 ormujúce sérum na krk
F
a dekolt NovAge

75 ml

35076 22,90 €
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Používajte

večer
pred spaním

REVITALIZAČNÁ NOČNÁ PLEŤOVÁ
MASKA NOVAGE

ČISTIACI SYSTÉM
NOVAGE

Používajte jeden alebo
dvakrát týždenne.
Naneste na nočný krém
a nechajte pôsobiť
počas noci. Vyhnite
sa očným partiám.
Neoplachujte.

Táto intenzívna nočná maska zásobí pokožku štedrou výživou a hydratáciou,
pričom odstraňuje známky únavy a zanecháva pleť nádherne sivežu, oddýchnutú
a žiarivú s obnoveným vzhľadom. Pokožka je na pohľad žiarivá a odpočinutá,
ako po výdatnom 8-hodinovom spánku do krásy.

Rad produktov na čistenie pleti NovAge hĺbkovo
prečisťuje a uvoľňuje póry, vyvažuje tvorbu mazu
a pomáha predchádzať vzniku nových vyrážok.
A výsledok? Užšie póry a čistá, žiarivá pleť!

Pre čo najlepšie
výsledky používajte
v kombinácii s radom
pleťovej kozmetiky
NovAge, určeným pre
vaše potreby pleti.

50 ml

POUŽITIE:

 evitalizačná nočná
R
pleťová maska NovAge

33490 24,90 €
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Spotrebiteľský test

Spotrebiteľský test v %

*1

*2

8 HODÍN SPÁNKU
DO KRÁSY
V PLEŤOVEJ
MASKE*1
INTENZÍVNA HYDRATÁCIA
A VÝŽIVA UŽ PO PRVOM
POUŽITÍ – 92%*2

 Korekčný gél na vyrážky
s 24-hodinovým účinkom
NovAge





15 ml

45253 14,90 €
Ak sa objaví vyrážka,
naneste malé množstvo
Korekčného gélu priamo
na zapálené miesto (alebo
v jeho okolí). Gél účinne
pôsobí proti vyrážkam
a zabraňuje zhoršovaniu
ich stavu.
 Zmatňujúci

koncentrát NovAge



 Protizápalová
emulzia na akné
NovAge

15 ml

30 ml

34508 16,90 €

45252 21,90 €

Používajte Zmatňujúci
koncentrát NovAge
na reguláciu tvorby kožného
mazu a minimalizáciu
pórov, aby ste znížili
riziko ich upchatia.

Na viditeľné jazvičky
po akné použite
Protizápalovú emulziu
NovAge, ktorá
pomáha upokojovať
pokožku a zabraňuje
vzniku nových vyrážok.
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DENNÝ KRÉM NOVAGE
DAY SHIELD SPF 50
UVA/PA ++++.
S NAJVYŠŠÍM OCHRANNÝM
FAKTOROM SPF A FILTRAMI
PRED UVA A UVB LÚČMI
Účinný ochranný krém bol
navrhnutý tak, aby chránil
pleť pred škodlivými účinkami
UV žiarenia a znečistenia
a ich následkov v podobe
nejednotného tónu,
pigmentových škvŕn a vrások.
Pomáha spomaľovať známky
starnutia, zjednocuje tón pleti
a zanecháva ju žiarivú a jasnú.

OMLADZUJÚCI KRÉM NA RUKY
SO SPF 25 NOVAGE
AKO POUŽÍVAŤ:
Aplikujte ráno po bežnej starostlivosti
o pleť. Ak je to potrebné, naneste
krém znovu aj počas dňa. Vyhnite
sa priamemu kontaktu s očami.

Uchovajte si mladistvé a hladké ruky
s univerzálnym Omladzujúcim krémom na ruky
so SPF 25 NovAge. Viditeľne redukuje známky
starnutia v podobe vrások a pigmentových
škvŕn, vyživuje, zjemňuje a chráni pokožku
rúk pred škodlivým UV žiarením.

KLINICKY POTVRDENÝ
24 - HODINOVÝ
HYDRATAČNÝ ÚČINOK †3

AKO POUŽÍVAŤ:
Krém naneste na čisté ruky.
Jemne vmasírujte do pokožky rúk
od končekov prstov až po zápästia
vrátane nechtovej kožtičky
a nechtov. Používajte ráno a večer
alebo kedykoľvek počas dňa
podľa potreby. Neoplachujte.
Tip: Krém používajte ako nočnú
masku na ruky, aby ste mali ráno
pokožku rúk hebkú a pružnú.

Technológia proti pigmentovým
škvrnám spomaľuje nadbytočnú
tvrobu melanínu, viditeľne
redukuje pigmentové škvrny
a zjednocuje tón pleti.
Hydratačná zmes pomáha
redukovať jemné linky a vrásky
a zanecháva pleť hydratovanú
aj po niekoľkých umytiach.
Vitamín B3 pomáha stimulovať
tvorbu kolagénu a zlepšuje
pružnosť pleti.

 enný krém NovAge Day Shield
D
SPF50 UVA/PA++++

 mladzujúci krém na ruky
O
so SPF 25 NovAge

30 ml

50 ml

34143 22,90 €

35073 9,90 €

SPF 25 chráni ruky pred
škodlivým slnečným žiarením.

Klinicky testované po jednom použití.

†3
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KRÉM PROTI ZAČERVENANIU
PLETI NOVAGE

UPOKOJUJÚCI ODLIČOVAČ
OČÍ NOVAGE
OKAMŽITE ODSTRÁNI
MAKE-UP A DODÁ
MIHALNICIAM
I POKOŽKE VÝŽIVU
S PROVITAMÍNOM B5 – ZVLÁČŇUJE,
POSILŇUJE MIHALNICE, UPOKOJUJE
A HYDRATUJE PLEŤ
AKO POUŽÍVAŤ:
Čistým bavlneným tampónom
pretrite zatvorené viečka. Pre čo
najlepšie výsledky používajte
pred čistením pleti ako doplnok
k bežnej nočnej starostlivosti
o pleť.

Upokojujúci odličovač očí NovAge
rýchlo, jemne a šetrne odstraňuje
make-up, nečistoty a nadbytočný maz
z očných partií. Upokojuje a osviežuje
pleť a zároveň posilňuje mihalnice
a zlepšuje ich kondíciu.

Starostlivo vybrané ingrediencie
jemne rozpúšťajú a odstraňujú
nečistoty bez toho, aby zanechávali
pleť mastnú. Provitamín B5 preniká
do štruktúry mihalníc, zvláčňuje ich
a posilňuje. Zároveň upokojuje
a hydratuje citlivú pleť okolo očí.

Krém proti začervenaniu pleti NovAge
predstavuje intenzívne, okamžité
i dlhodobé riešenie na upokojenie
pleti a na redukciu viditeľného
začervenania. Okrem toho
zdokonaľuje vzhľad a tón pleti.
Klinicky potvrdená technológia proti
začervenaniu pleti viditeľne redukuje
začervenanie vďaka aktívnym látkam
ako arnika a prírodný výťažok
z pagaštanu konského. Tieto
ingrediencie aktívne prispievajú
k zníženiu začervenania, ktoré
môže súvisieť s nedostatočnou
mikrocirkuláciou. Upokojujúca
technológia prináša pokožke okamžitú
úľavu a zároveň posilňuje jej ochrannú
bariéru. Pigmenty ihneď zredukujú
viditeľné začervenanie a zlepšia tón
pleti.

AKO POUŽÍVAŤ:
Na pleť si naneste váš obľúbený
krém a nechajte ho absorbovať.
Potom naneste Krém proti
začervenaniu pleti NovAge, pričom
sa sústreďte na začervenané časti
tváre s popraskanými cievkami,
predovšetkým oblasť okolo nosa
a na lícach. Používajte na dennej
báze ráno a večer po zvyčajnej
rutine NovAge.

OKAMŽITÁ
REDUKCIA
ZAČERVENANIA*

 pokojujúci odličovač očí
U
NovAge

150 ml

32664 10,90 €

 rém proti začervenaniu pleti NovAge
K

30 ml

33975 22,90 €
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*Spotrebiteľský test
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ZVÝŠTE PREDAJ

PLEŤOVEJ KOZMETIKY
APLIKÁCIA SKIN EXPERT
SKIN EXPERT – poskytuje všetko,
čo potrebujete na úspešné
konzultácie v oblasti pleťovej
starostlivosti a na odporúčanie
produktov. Vyskúšajte ju už
teraz a nadobudnite ešte väčšiu
sebaistotu pri každodennej práci.
Aplikáciu si môžete stiahnuť
zoskenovaním strany aplikáciou
Oriflame, alebo vyhľadaním
„Oriflame SkinExpert" v Google
Play alebo App Store.
CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A OBJAVTE NAŠU APLIKÁCIU
SKINEXPERT
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PRÍSTROJ API
Prístrojom na testovanie pleti API
zistite potreby pleti vašich zákazníčok
a odporučte im vhodnú sadu
a produkty pleťovej kozmetiky NovAge.
Predaj pleťových sád NovAge naberá nový rozmer.
Vďaka Prístroju na testovanie pleti API predáte
omnoho viac sád a budete rásť rýchlejšie.
Analyzuje 7 kľúčových parametrov pleti:
• Hydratáciu
• Kožný maz
• Póry
• Melanín
• Akné
• Vrásky
• Citlivosť
Na základe údajov o pleti prístroj dokáže určiť,
ktorú sadu a produkty NovAge by mali vaši
zákazníci používať.
• Používajte ho na školeniach
o pleťovej kozmetike, aby ste zvýšili predaj
• Vybudujte si stabilnú sieť verných
zákazníkov
• Buďte na 100 % profesionálmi
Ak sa o Prístroji na testovanie pleti API
chcete dozvedieť viac,
navštívte www.oriflame.sk
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