


EQUILIBRIUM

✔  Gamă de bază completă pentru față, fără parabeni, testată pentru nichel, 
testată dermatologic.

✔  Formulă îmbunătățită pentru o toleranță mai mare a pielii.

✔  Potrivită pentru tipurile de piele mixtă ce au nevoie de reechilibrare.

✔  Sinergie perfectă cu uleiuri esențiale.



Extract de Nalbă, Tei, Mușețel, Helichrysum cu acțiune calmantă 
și protectoare

Extract de Urzică, Salvie și Brusture cu acțiune stimulantă și 
purificatoare

Hamamelis distilat cu acțiune revigorantă și anti-roșeață 

Uleiuri esențiale de Portocală, Portocală amară și Mandarină 
pentru o acțiune stimulantă

Mix echilibrant pentru piele sensibilă

Mix normalizant pentru piele mixtă

EQUILIBRIUM: Ingrediente active



Demachiant Eqilibrium pentru ochi și buze
Formulă bifazică, îndepărtează cu ușurință toate 
tipurile de machiaj, de la ochi, până la buze, chiar 
dacă acesta este rezistent la apă. Este extrem de 
important să alegi un produs specific pentru a curăța 
această zonă delicată, dat fiind faptul că pH-ul ocular 
este diferit de pH-ul pielii.

Ingrediente active: Hamamelis distilat, Aloe gel și 
pantenol.

EQUILIBRIUM: Produse Profesionale



Equilibrium Lapte de curățare
Produs de bază pentru curățarea pielii (hidratant și calmant), ce 
acționează cu blândețe, potrivit pentru toate tipurile de piele. 
Respectă pH-ul pielii și stratul hidrolipidic. 

Ingrediente active: extracte de tei, flori și frunze de nalbă, ulei de 
tărâțe de orez.

Equilibrium Loțiune de față reechilibrantă
Completează faza de curățare cu laptele Equilibrium, asigurând o 
senzație plăcută de prospețime și elasticitate. Respectă stratul 
hidrolipidic. Potrivit pentru toate tipurile de piele.

Active ingredients: hamamelis distilat, extract natural de urzică.

EQUILIBRIUM: Produse Profesionale



Equilibrium Geomască emolientă 
Mască pentru pielea delicată și fragilă, cu alge oceanice, extracte 
vegetale cu acțiune calmantă și proprietăți de absorbire grație bazei de 
argilă. Curăță pielea, respectând stratul hidrolipidic al pielii. 

Ingrediente active: Caolin, alge Oceanic Laminaria, extract uleios de 
mușețel, flori de nalbă și tei; ulei esențial de portocală amară 
(Petitgrain). 

Equilibrium Geomască de curățare
Mască cu alge oceanice, extracte vegetale cu acțiune calmantă și 
proprietăți de absorbire grație bazei de clei. Potrivită pentru tipurile de 
piele grasă și impură. Curăță pielea, respectând stratul hidrolipidic. 

Ingrediente active: Caolin, alge Oceanic Laminaria, ulei din germeni 
de cereale, extract glicolic din floare de Helichrysum, din rășină de 
Brusture, frunze de Salvie și ulei esențial de Lavandă.

EQUILIBRIUM: Produse Profesionale



Scrub Geopeel

Produs cosmetic cu argilă albă pentru normalizarea și curățarea pielii 
impure. Flavonoidele vegetale de Helichrysum diminuează excesul de 
reactivitate al pielii impure și asigură o acșiune stimulantă și emolientă în 
același timp.

Ingrediente active: argilă, extract glicolic de Helichrysum.

EQUILIBRIUM: Produse Profesionale

Gel Exfoliant Bambù – Gama Rehydra

Gel cu extract de Altea officinalis și pudre micronizate de Bambù, care exfoliază 
tenul și corpul, lăsând pielea mai netedă și mai catifelată. Prețioasa mica oferă 
un efect satinat și strălucitor. Potrivit pentru toate tipurile de piele. Se aplică pe 
pielea uscată și se clătește cu apă. 

Ingrediente active: pudre exfoliante de Bambù, Ronastar Noble Spark, Betaină, 
extract de Althea Officinalis.



EQUILIBRIUM: Produse Profesionale

Equilibrium Cremă de față

Produs cosmetic de zi și noapte cu conținut de substanțe 
emoliente și calmante. Ajută la echilibrarea stratului 
hidrolipidic al pielii și al pH-ului, păstrând-o tânără și 
sănătoasă. 

Applicați de câteva ori pe zi, masând cu blândețe.

Ingrediente active: uleiuri esențiale de portocală amară 
(Petitgrain) (frunze și crengi de portocal amară) și 
Mandarină, ulei de avocado, alfabisabolol.



Equilibrium Phytogel de curățare
Produs de curățare potrivit pentru tipurile de piele care preferă cuățarea 
cu apă, cu un fluid ușor de tolerat. Respectă pH-ul pielii.

Ingrediente active: extract din floare de helychrisum, frunze de salvie și 
mușețel.

Equilibrium Lapte de curățare 
Produs de bază pentru curățarea pielii (hidratant și calmant) potrivit 
pentru toate tipurile de piele. Respectă pH-ul pielii și stratul hidrolipidic.

Ingrediente active: extracte de tei, flori și frunze de nalbă, ulei de tărâțe 
de orez.

Equilibrium Loțiune reechilibrantă pentru față
Completează faza de curățare cu laptele Equilibrium, asigurând o senzație 
plăcută de prospețime și elasticitate. Respectă stratul hidrolipidic. Potrivit 
pentru toate tipurile de piele. 

Ingrediente active: hamamelis distilat, extract natural de urzică.

EQUILIBRIUM: Produse pentru acasă



Demachiant Eqilibrium pentru ochi și buze
Formulă bifazică, îndepărtează cu ușurință toate tipurile 
de machiaj, de la ochi, până la buze, chiar dacă acesta 
este rezistent la apă. Este extrem de important să alegi 
un produs specific pentru a curăța această zonă 
delicată, dat fiind faptul că pH-ul ocular este diferit de 
pH-ul pielii.

Ingrediente active: Hamamelis distilat, Aloe gel și 
pantenol.

EQUILIBRIUM: Home Use Products



Equilibrium Cremă de față
Produs cosmetic de zi și noapte cu conținut de substanțe emoliente și 
calmante. Ajută la echilibrarea stratului hidrolipidic al pielii și al 
pH-ului, păstrând-o tânără și sănătoasă. 

Aplicați de câteva ori pe zi, masând cu blândețe.

Ingrediente active: uleiuri esențiale de portocală amară (Petitgrain) 
(frunze și crengi de portocal amară) și Mandarină, ulei de avocado, 
alfabisabolol.

Săpun de curățare
Produs pentru curățare destinat ritualului de îngrijire de acasă, ce vine 
în completarea tratamentului specific pentru a îmbunătăți curățarea 
cu acțiune delicată și revigorantă. 

EQUILIBRIUM: Produse pentru acasă



EQUILIBRIUM: Home Use Products

Gel exfoliant Bambù – Gama Rehydra

Gel cu extract de Altea officinalis și pudre micronizate de 
Bambù, care exfoliază tenul și corpul, lăsând pielea mai 
netedă și mai catifelată. Prețioasa mica oferă un efect 
satinat și strălucitor. Potrivit pentru toate tipurile de piele. 
Se aplică pe pielea uscată și se clătește cu apă. 

Ingrediente active: pudre exfoliante de Bambù, Ronastar 
Noble Spark, Betaină, extract de Althea Officinalis.



Scrub Geopeel

Produs cosmetic cu argilă albă pentru normalizarea și 
curățarea pielii impure. Flavonoidele vegetale de Helichrysum 
diminuează excesul de reactivitate al pielii impure și asigură o 
acșiune stimulantă și emolientă în același timp.

Ingrediente active: argilă, extract glicolic de Helichrysum.

EQUILIBRIUM: Home Use Products



EQUILIBRIUM: Produse pentru mâini

Pielea mâinilor tale este în general mai expusă la 
agenții mediului înconjurător față de alte părți ale 
corpului, prin urmare este important să ai grijă de 
mâinile tale.

O cremă hidratantă și hrănitoare, ce oferă un strat 
protector mâinilor tale și previne îmbătrânirea pielii 
grație ingredientelor antioxidante.

Mâinile vor deveni imediat fine și delicate.

Ingrediente active: unt de Karitè, ulei de Cocos, ulei de 
măsline, ulei din germeni de grâu, glicerină, ulei 
esențial de portocală.



EQUILIBRIUM: Produse pentru picioare

O cremă hidratantă și hrănitoare, ce oferă un strat 
protector picioarelor, ajutând la îmbunătățirea texturii 
acestora, cu o acșiune revigorantă.

Picioarele vor deveni imediat fine și catifelate.

Ingrediente active: un de Karitè, ulei de cocos, ulei de 
măsline, glicerină, alantoină, chitosan (cicatrizant), 
mentă (revigorant), salvie (deodorant și dezinfectant).


