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ORIGINEA RADICALILOR LIBERI: PRINCIPALII RESPONSABILI 
PENTRU OXIDAREA PIELII

1. Radicalii liberi interferează 
cu sinteza proteică: în cazul 
unei apărări anti-oxidante 
inadecvate, ADN-ul se 
deteriorează.

2. Radicalii liberi oxidează 
componentele lipidice ale 
membranei celulare, având 
drept consecință 
deterioararea celulară.

3. Stresul oxidativ 
cauzează scăderea 
producției de ATP, 
esențială pentru 
respirația celulară.

Alimentație nesănătoasă

PASTILE

LIME



OXIDAREA, EFECTELE PIELII

Toxifiată

Fadă

Aspect mat Uscată de soare, 
îmbătrânire precoce

Obosită

Neomogenă

LIME



1. Acțiune anti-oxidantă

2. Revitalizare și iluminare 

3. Protejează, regenrează structurile 
celulalre ale pielii

4. Baza producției de colagen: perfect 
pentru prevenirea îmbătrânirii

5. Tratament anti-poluare, luptă împotriva 
radicalilor liberi

6. Poate proteja pielea de razele 
ultraviolete: ajutorul perfect în toate 
tratamentele înainte și după expunerea 
la soare.

SCOP ȘI STRATEGIE: neutralizarea acțiunii radicalilor liberi

LIME



Vitamina C stabilizată (ASCORBIL TETRAISOPALMITAT) în 
sistemul lipofilic protejează împotriva degradării: acțiune 
antioxidantă, stimulează sinteza de colagen, previne 
deteriorarea celulară, protejează ADN-ul, acțiune 
iluminatoare.

Suc integral de portocale dulci: extras atât din coajă 
(bogată în uleiuri esențiale), cât și din pulpă (conține 
pectină, un polimer ce protejează Vitamina C).

Distilat de Neroli (floare de portocală): bun tonifiant, 
regenerator al pielii, potrivit pentru pielea uscată și 
reactivă.

LIME: ingrediente active



Unt și ulei esențial de lămâie verde: originară din Mexic,  
to Mexico, hrănitoare și bogată în limonen, cu efect 
anti-oxidant, această activează microcirculația, reduce 
disconfortul și calmează pielea.

Ulei de Gălbenele: un ulei hrănitor ideal pentru pielea 
uscată și delicată. Gălbenele au proprietăți de vindecare 
a rănilor și de calmare.

Ulei de Jojoba: bogat în anti-oxidanți naturali, cu 
absorbție rapidă, acest ulei ultra-definitoriu protejează și 
hrănește.

LIME: ingrediente active



ASCORBIL TETRAISOPALMITAT: Acid 
ascorbic «învelit» într-un strat lipofilic 
de acid palmitic, asemănător pielii.

1. Vitamin C mai stabilă

2. Absorbție bună a pielii

Ascorbic Acid

Tetraisopalmitat:
Purtător de acid protectiv/ palmitic

Stratul cornos

Stratul granular

Stratul spinos

Stratul de bază

VITAMINA C PURĂ

LIME: ingrediente active



Împiedică acțiunea oxigenului radicalic

+ 100%

Protejează ADN-ul celular de radiațiile 
UVA și UVB, crescând vitalitatea + 32%

Acțiune globală anti-îmbătrânire + 50%

Protejează straturile celulare de efectele 
razelor de soare

Stimulează sinteza de colagen, vitamina C 
mai pură (ascorbic acid) + 50%

+ 80%

LIME: teste clinice



Din lămâia verde, se extrage toată 
energia vitaminei C pentru a garanta 

regenerarea și refacerea tuturor tipurilor 
de piele, având acțiunea anti-oxidantă 

specifică pentru combaterea 
procesului de îmbătrânire.

Recomandată în special înainte și după 
expunerea la soare, pentru a accentua 

durata și intensitatea bronzului.

Pielea va căpăta imediat un aspect 
revitalizat și sănătos.

TRATAMENT CU ENERGIE PURĂ

LIME: produse profesionale



Loțiune Micelară, limpede, cristalină: potrivită pentru curățarea și hidratarea pielii; absoarbe și elimină toxinele și 
impuritățile.

Testat pentru conținutul de nichel. Testat dermatologic. Fără parabeni. Fără alcool. Fără SLES.

Loțiune micelară pentru curățare

Distilat de flori de 
portocală: 

acțiune 
tonifiantă, 

regeneratoare, 
perfectă pentru 
pielea uscată și 

reactivă.

Ulei esențial de lămâie verde
Pentru o acțiunea 
anti-oxidantă, stimulatoare

Micele: absoarb toxinele și 
impuritățile, respectând 
fiziologia naturală a pielii (fără a 
o usca).

LIME: produse profesionale

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sapone_micella.PNG


Micelele: structură ambivalentă (lipofil și hidrofil) a dimensiunii microscopice capabile 
să absoarbă și să elimine toxinele și impuritățile conform fiziologiei naturale a pielii.

Cheratinocite
Impurități ale 

radicalilor liberi

1. Micelele în 
contact cu suprafața 
pielii

2. Absoarbe impuritățile

LIME: produse profesionale

Loțiune micelară de curățare

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sapone_micella.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sapone_micella.PNG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sapone_micella.PNG


Ulei esențial de 
portocale
Efect revitalizant

Loțiune Mineralizantă Zinc + Portocală

Distilat de flori de 
portocale: acțiune 

tonifiantă, 
regenerantă, perfect 

pentru pielea uscată și 
reactivă.

Pantenol și bioascarid cu acțiunea 
anti-oxidantă și protectivă asupra pieliiZincul catalizează acțiunea fiziologică 

antioxidantă.

Loțiune tonică, concentrat de Vitamina C, distilat de flori de portocale și Zinc. A se pulveriza pe piele după 
curățarea cu Loțiunea Micelară cu Vitamina C Lime pentru față și corp, pentru o acțiune antistres, cu un efect 

puternic restructurant. Ideal chiar și pentru corp.

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

LIME: produse profesionale



Vitamina C pentru Masaj Facial
Vitamina C stabilizată cu vitamina E, într-o nouă sinergie de ulei de cocos, unt și ulei esenșial de lămâie verde: 

uleiul energizează, hrănește și protejează pielea de agresorii externi (excelent pentru iarnă). Ideal pentru masaj, cu 
mișcări blânde pe față.

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără conservanți.

Unt și ulei esențial de lămâie verde: 
originar din Mexic, hrănitor și bogat în 
limonen cu efect anti-oxidant, 
activează micro-circulația, reduce 
disconfortul și calmează.

Vitamina C stabilizată (ascorbil 
tetraisopalmitat) într-un sistem 
lipofilic ce protejează împotriva 
deteriorării, este cea mai 
stabilă formă de vitamina C și 
este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în piele și 
este apoi transformată în forma 
disponibișă necesară. Are 
acțiune anti-oxidantă și 
iluminatoare. Stimulează 
sinteza de colagen, previne 
deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

LIME: produse profesionale



Mască pentru față cu Vitamina C
Mască potrivită pentru pielea aspră și obosită. Efectul ocluziv transformă vitamina C într-un mix anti-oxidant și 

energizant pentru a asigura necesarul pielii.

Testat dermatologic. Fără parabeni. Fără petrolatum.

Suc integral de 
portocale Calabria 
Blond: extras atât din 
coajă (bogată în uleiuri 
esențiale, ce 
protejează sucul pentru 
a nu oxida și a nu fi 
contaminat cu 
bacterii), cât și din 
pulpă (conține 
pectină, un polimer ce 
funcționează ca o 
capsulă protectoare 
naturală pentru 
vitamina C).

Distilat de flori de 
portocal: acțiune 

tonifiantă, regeneratoare, 
potrivit pentru pielea 

uscată și reactivă.

LIME: produse profesionale



Cremă anti-stres de zi și de noapte cu suc integral de portocale Calabria Blond și vitamina C, îmbogățit cu unt de 
lămâie verde mexicană, ce oferă elasticitate pielii.

Testat dermatologc. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Unt și ulei esențial de 
lămâie verde: 
originar din Mexic, 
hrănitor și bogat în 
limonen cu efect 
anti-oxidant, 
activează 
micro-circulația, 
reduce disconfortul și 
calmează.

Suc integral de portocale 
Calabria Blond: extras atât din 
coajă (bogată în uleiuri 
esențiale, ce protejează sucul 
pentru a nu oxida și a nu fi 
contaminat cu bacterii), cât și 
din pulpă (conține pectină, un 
polimer ce funcționează ca o 
capsulă protectoare naturală 
pentru vitamina C).

Vitamina C stabilizată (ascorbil 
tetraisopalmitat) într-un sistem 
lipofilic ce protejează 
împotriva deteriorării, este cea 
mai stabilă formă de vitamina 
C și este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în piele 
și este apoi transformată în 
forma disponibișă necesară. 
Are acțiune anti-oxidantă și 
iluminatoare. Stimulează 
sinteza de colagen, previne 
deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

Ulei de jojoba și 
gălbenele: uleiuri 
compatibile cu pielea, 
pentru o absorbție 
rapidă, acțiune 
hrănitoare și 
protectoare.

Cremă cu Vitamin C

LIME: produse profesionale



Emulsie fluidă cu suc intregal de portocale Calabria Blond, un tratament intensiv pentru pielea stresată. Conținutul său 
ridicat de Vitamina C, îmbogățit cu unt de lămâie verde mexicană, stimulează și protejează pielea, regenerând stratul 

corneal și îmbunătățind tonusul și densitatea, oferind un efect rapid de piele strălucitoare. 

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Unt și ulei esențial de 
lămâie verde: originar din 
Mexic, hrănitor și bogat în 
limonen cu efect 
anti-oxidant, activează 
micro-circulația, reduce 
disconfortul și calmează.

Suc integral de portocale Calabria Blond: 
extras atât din coajă (bogată în uleiuri 
esențiale, ce protejează sucul pentru a nu 
oxida și a nu fi contaminat cu bacterii), 
cât și din pulpă (conține pectină, un 
polimer ce funcționează ca o capsulă 
protectoare naturală pentru vitamina C).

Vitamina C stabilizată (ascorbil 
tetraisopalmitat) într-un sistem lipofilic 
ce protejează împotriva deteriorării, 
este cea mai stabilă formă de 
vitamina C și este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în piele și este 
apoi transformată în forma 
disponibișă necesară. Are acțiune 
anti-oxidantă și iluminatoare. 
Stimulează sinteza de colagen, 
previne deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

Ulei de joojoba și 
gălbenele: uleiuri 
compatibile cu 
pielea, pentru o 
absorbție rapidă, 
acțiune hrănitoare 
și protectoare.

Emulsie cu Vitamin C

LIME: professional products



Loțiune micelară de 
curățare

Mineralizant Zinc + 
Portocală

PRODUSE MUST-HAVE

LIME: produse pentru acasă



Loțiune Micelară, limpede, cristalină: potrivită pentru curățarea și hidratarea pielii; absoarbe și elimină toxinele și 
impuritățile.

Testat pentru conținutul de nichel. Testat dermatologic. Fără parabeni. Fără alcool. Fără SLES.

Loțiune micelară de curățare

Distilat de flori de 
portocal: acțiune 

tonifiantă, 
regeneratoare, 

potrivit pentru 
pielea uscată și 

reactivă.

Ulei esențial de lămâie verde:
Pentru un efect anti-oxidant, 
stimulator.

Micele: absoarb toxinele și 
impuritățile, respectând 
fiziologia naturală a pielii (fără a 
o usca).

LIME: produse pentru acasă

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sapone_micella.PNG


Ulei esențial de 
portocale: efect 
revitalizant

Loțiune Mineralizantă Zinc + Portocală

Distilat de flori de 
portocal: acțiune 

tonifiantă, 
regeneratoare, 

potrivit pentru 
pielea uscată și 

reactivă.

Pantenol și bioascarid cu acțiunea 
anti-oxidantă și protectivă asupra pielii.Zincul catalizează acțiunea fiziologică 

antioxidantă.

Loțiune tonică, concentrat de Vitamina C, distilat de flori de portocale și Zinc. A se pulveriza pe piele după 
curățarea cu Loțiunea Micelară cu Vitamina C Lime pentru față și corp, pentru o acțiune antistres, cu un efect 

puternic restructurant. Ideal chiar și pentru corp.

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

LIME: home care products



Vitamina C pentru Masaj Facial
Vitamina C stabilizată cu vitamina E, într-o nouă sinergie de ulei de cocos, unt și ulei esenșial de lămâie verde: 

uleiul energizează, hrănește și protejează pielea de agresorii externi (excelent pentru iarnă). Ideal pentru masaj, cu 
mișcări blânde pe față.

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără conservanți.

Unt și ulei esențial de lămâie verde: 
originar din Mexic, hrănitor și bogat în 
limonen cu efect anti-oxidant, 
activează micro-circulația, reduce 
disconfortul și calmează.

Vitamina C stabilizată (ascorbil 
tetraisopalmitat) într-un sistem 
lipofilic ce protejează împotriva 
deteriorării, este cea mai 
stabilă formă de vitamina C și 
este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în piele și 
este apoi transformată în forma 
disponibișă necesară. Are 
acțiune anti-oxidantă și 
iluminatoare. Stimulează 
sinteza de colagen, previne 
deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

LIME: home care products



Cremă anti-stres de zi și de noapte cu suc integral de portocale Calabria Blond și vitamina C, îmbogățit cu unt de 
lămâie verde mexicană, ce oferă elasticitate pielii.

Testat dermatologc. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Unt și ulei esențial de 
lămâie verde: 
originar din Mexic, 
hrănitor și bogat în 
limonen cu efect 
anti-oxidant, 
activează 
micro-circulația, 
reduce disconfortul și 
calmează.

Suc integral de portocale 
Calabria Blond: extras atât din 
coajă (bogată în uleiuri 
esențiale, ce protejează sucul 
pentru a nu oxida și a nu fi 
contaminat cu bacterii), cât și 
din pulpă (conține pectină, un 
polimer ce funcționează ca o 
capsulă protectoare naturală 
pentru vitamina C).

Vitamina C stabilizată (ascorbil 
tetraisopalmitat) într-un sistem 
lipofilic ce protejează 
împotriva deteriorării, este cea 
mai stabilă formă de vitamina 
C și este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în piele 
și este apoi transformată în 
forma disponibișă necesară. 
Are acțiune anti-oxidantă și 
iluminatoare. Stimulează 
sinteza de colagen, previne 
deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

Ulei de jojoba și 
gălbenele: uleiuri 
compatibile cu pielea, 
pentru o absorbție 
rapidă, acțiune 
hrănitoare și 
protectoare.

Cremă cu Vitamina C

LIME: home care products



Emulsie fluidă cu suc intregal de portocale Calabria Blond, un tratament intensiv pentru pielea stresată. Conținutul său 
ridicat de Vitamina C, îmbogățit cu unt de lămâie verde mexicană, stimulează și protejează pielea, regenerând stratul 

corneal și îmbunătățind tonusul și densitatea, oferind un efect rapid de piele strălucitoare. 

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Unt și ulei esențial de 
lămâie verde: originar din 
Mexic, hrănitor și bogat în 
limonen cu efect 
anti-oxidant, activează 
micro-circulația, reduce 
disconfortul și calmează.

Suc integral de portocale Calabria 
Blond: extras atât din coajă (bogată în 
uleiuri esențiale, ce protejează sucul 
pentru a nu oxida și a nu fi contaminat 
cu bacterii), cât și din pulpă (conține 
pectină, un polimer ce funcționează ca 
o capsulă protectoare naturală pentru 
vitamina C).

Vitamina C stabilizată (ascorbil 
tetraisopalmitat) într-un sistem lipofilic 
ce protejează împotriva deteriorării, 
este cea mai stabilă formă de 
vitamina C și este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în piele și este 
apoi transformată în forma 
disponibișă necesară. Are acțiune 
anti-oxidantă și iluminatoare. 
Stimulează sinteza de colagen, 
previne deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

Ulei de jojoba și 
gălbenele: uleiuri 
compatibile cu 
pielea, pentru o 
absorbție rapidă, 
acțiune hrănitoare 
și protectoare.

Emulsie cu Vitamin C

LIME: produse pentru acasă



Vitamina C, în combinație cu unt de lămâie verde mexicană, au un efect energizant, anti-stres, hidratant și 
restructurant, incredibil asupra barierei corneale a pielii. Ideală pentru toate tipurile de piele ce au nevoie de 

hrănire și protecție profundă. 
Testat dermatologc. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Cremă de corp cu Vitamina C

Sweet orange integral 
juice: rich in Vitamin C, 
contains esential oils and 
pectine, a polimer that 
acts as a natural Vitamin C 
protective capsule

Vitamina C stabilizată 
(ascorbil tetraisopalmitat) 
într-un sistem lipofilic ce 
protejează împotriva 
deteriorării, este cea mai 
stabilă formă de vitamina C 
și este solubilă în ulei. Este 
absorbită foarte rapid în 
piele și este apoi 
transformată în forma 
disponibișă necesară. Are 
acțiune anti-oxidantă și 
iluminatoare. Stimulează 
sinteza de colagen, previne 
deteriorarea celulalră și 
protejează ADN-ul.

Unt de lămâie verde, Karitè, Jojoba și ulei 
de gălbenele: hidratează, hrănesc și 
restructurează bariera protectoare a 
pielii, făcând-o mai compactă și mai 
elastică.

LIME: produse pentru acasă


