Beauty
Energy

Egészségtudatos
biokozmetikumok
– a bőrápolás titka

Ha gyönyörű bőrre
vágyunk, először
meg kell értenünk
szervezetünket!
Az igazi titok nemcsak minden Energy
kozmetikumban rejlik, hanem saját
magunkban is, mélyen, legbelül. Külsőnk
a test és a lélek tükre, azaz a belső szépségünk
tükröződése. Ezért nemcsak a bőrünk
szépségével kell törődnünk – az igazi cél
egész szervezetünk belső harmóniájának
visszaállítása.
A gondosan kiválogatott aktív hatóanyagok
óvják és ápolják bőrünket, energiával látják
el testünket, visszaállítják a testi-lelki
harmóniát!

Alapelvek
Készítményeinket minden szempontból a legnagyobb
műgonddal és tiszta szándékkal állítottuk össze. Kizárólag
természetes forrásokból származnak, kímélik az arcbőrt,
tökéletesen beszívódnak, kellemes az alkalmazásuk, és hosszan
tartó a hatásuk. A rendkívül magas hatóanyag-tartalom úgy
ötvözi magában a fitoterápia, az aromaterápia, a kristályterápia,
a hagyományos kínai orvoslás és a biorezonancia módszereit,
hogy maximálisan kedvező hatást érhessünk el.

Minőség
Természetes parfümök
Az egyedülálló illatot kizárólag a krémekben aromaterápiás
mennyiségben jelen levő értékes esszenciák adják, megteremtve
ezzel minden készítmény egyedi, kivételes jellegét. A RENOVE
krémek olyan terápiás eszközök, amelyek a lélek legmélyebb
rétegeire hatnak, és harmonizálják bensőnket. Mivel az esszenciák
a növények lényegét hordozzák magukban, a növényvilág
legerősebb hatású alapanyagainak számítanak, és közülük több is
a legdrágább források közé tartozik.

A gyártáshoz kizárólag a legjobb minőségű
nyersanyagokat használjuk, amelyek a természetes
kozmetikumok esetén megszabott szigorú előírásoknak
és a fogyasztók legmagasabb igényeinek egyaránt
megfelelnek. Gondosan megválogatjuk az aktív
alapanyagok beszállítóit, és együttműködünk velük, hogy
a növények természetes bioritmusával összhangban
megőrizzük nagyfokú tisztaságukat, energetikai
értéküket és hatékonyságukat.
A készítmények nem tartalmaznak parabéneket,
szintetikus színezéket vagy illataromákat, nincsenek
bennük kőolajszármazékok vagy génmódosított
anyagok, és nem tartalmaznak kémiai UV szűrőket, illetve
SLS-t (nátrium-lauril-szulfátot).

Fitoterápia
A pentagram gondolata
A bőrápoló RENOVE kozmetikumok családját 5 olyan
arcápoló krém alkotja, amelyet az 5 elem harmóniájának
alapelve szerint fejlesztettek ki.
Ez az 5 egyedülálló krém a hagyományos kínai orvoslás (hko) 5 elemét képviseli:
A Fát, a Tüzet, a Földet, a Fémet és a Vizet. Öt készítmény, amelyek mindegyike
egy adott szervcsoportra, bőrtípusra, továbbá lelkiállapotra vagy a szervezet
belső egyensúlyi állapotára hat. A testreszabott terápiás hatásnak köszönhetően
az egyes krémek kölcsönösen kiegészítik egymást, és egymásra épülve teljes
rendszert alkotnak.
A megfelelő krém kiválasztása ezért teret enged a játékosságnak és főleg
az intuíció érvényesülésének. Válasszon akár illat vagy szín, akár az aktuális
kedélyállapot vagy a konkrét szükséglet alapján,
döntése mindig helyes lesz.

A több összetevőjű gyógynövénykivonat a krémek tartalmának kiemelkedően
magas arányát, 16%-ot tesz ki. A kivonat a krém fajtájától függően 13–19-féle
gyógynövényt tartalmaz. Ezeket gondosan válogatták össze, hogy a krémek
elérjék a maximális hatást.

Harmadkori termálvíz
A természet hője által felmelegített és a Föld energiájával gazdagított
podhájskai termálvíz számtalan értékes anyaggal egészíti ki a bőrápoló
arckrémeket. A magas ásványi anyag tartalmú termálvíz rendkívül
kiegyensúlyozott összetételben kínál nélkülözhetetlen nyomelemeket.
Hatékony és jól tolerálható.

A krémek további közös
hatóanyagai
Argánolaj
Minden egyes arcápoló krém az észak-afrikai Marokkó berber területeiről
származó, értékes és kiváló minőségű argánolajjal gazdagított. Az ellenőrzött
begyűjtésnek a kézi feldolgozásnak köszönhetően az argánolaj az egyik
legtisztább és leghatékonyabb olaj. Tiszta E-vitaminban, valamint telítetlen
zsírsavakban gazdag, és erős antioxidáns hatású. Óvja és táplálja a bőrt,
segít megelőzni a kiszáradást és a ráncok kialakulását, illetve kisimítja a már
meglévő ráncokat.
Borostyánkősav
A fáraók már az ókori Egyiptomban borostyánkő lapokat varrattak a bőrük
alá, mert hittek a borostyán fiatalító hatásában. A modern tudomány
bebizonyította, hogy a borostyánkősav valóban fiatalító hatású. Közvetlenül
táplálja a sejtszintű anyagcserét, és kedvezően befolyásolja a fontos biokémiai
folyamatokat.

Cytovital renove
Táplálja a ráncosodásra hajlamos, érett
bőrt. Segít megújítani a bőrsejteket,
javítja a bőr rugalmasságát, hozzájárul
a fiatalos megjelenéshez. Nappali
és éjszakai krémként egyaránt
alkalmazható.
Hatóanyagok: színtiszta növényi argánolaj, mandulaolaj,
makadámolaj, ricinusolaj, ligetszépe-olaj, borostyánkősav,
humin savak, bigarádia (keserű narancs), geránium,
vanília és szantálfa illóolaja, ánizs, fagara, édeskömény,
édesgyökér, levendula, gyújtoványfű, leuzea, Muira
puama, csukóka, gyömbér, vanília, salamonpecsét és ázsiai
gázló kivonata.

A Cytovital renove a Föld elemhez tartozik, és
a Nedvesség energiájával áll szoros kapcsolatban.
A Földet a sárga szín, valamint az édes íz jellemzi. Az ember életútján az érettséggel fonódik össze.
A Föld időszaka a legtöbb ember életében a családalapítással és a karrierépítéssel esik egybe.
Az érzékenység, az önmegvalósítás, a stabilitás, a nyugalom, a biztonság az empátia függ össze
vele, másfelől viszont a Föld diszharmóniája esetén negatív érzésként vagy magatartásformaként
megjelenhet a bizalmatlanság, a döntésképtelenség, a túlérzékenység és a lustaság.

A szantál és a vanília érzéki,
Föld-jellegű illata leginkább az
érett nőket szólítja meg. Elűzi
a stresszt és a feszültséget,
elrepít minket az egzotikum
szárnyain, nyugtatja az elmét,
valósággal simogatja a lelket.

Ruticelit renove
Könnyű, revitalizáló összetételével minden
bőrtípusra ajánlott. Ha nem túl zsíros a bőre, de nem
érzi úgy, hogy száraz volna, nem húzódik – akkor
Önnek a Ruticelit renove a legjobb választás.
Elsősorban olyan arcbőr kezelésére ajánljuk,
amelyen kitágult hajszálerek (kuperózis) láthatók.
Megerősíti és növeli az erek rugalmasságát,
támogatja a mikrokeringést, csillapítja a viszketést.
Puhává és selymessé varázsolja az arcbőrt. Nappali
és éjszakai krémként egyaránt alkalmazható.
Hatóanyagok: színtiszta növényi argánolaj, mandulaolaj, makadámolaj,
fekete kömény olaj, borostyánkősav, Vermesin®, geránium, bigarádia
(keserű narancs), vanília, rózsa és ciprus illóolaja, ribiszke, japán akác,
Ginkgo biloba, vadgesztenye, orvosi somkóró, fekete nadálytő, őszi vérfű,
körömvirág, hajdina, árnika, zsurló, kerti ruta, orbáncfű, réti nyúlhere és
virginiai varázsmogyoró kivonata.

A Ruticelit renove a Tűz elemhez tartozik, és a Hő,
illetve a Meleg energiájával áll kapcsolatban.
A Tüzet a keserű íz, a déli égtáj és az évszakok közül természetesen a nyár jellemzi. Az ember életében
az örömteli gyermekkort és az ifjúkort. A Tűz időszaka az intenzív lelki fejlődéssel, a kíváncsisággal, az
intuícióval és sok nevetéssel, a külső tényezőktől független boldogság átélésének képességével áll
kapcsolatban. Az árnyoldalon viszont negatív érzelemként vagy viselkedésként ott van a zavarodottság és az a
helyzet, amikor az ember képtelen kifejezni magát.

A rózsa egy cseppnyi tiszta
szeretetesszencia, amely
fokozza az örömöt, erősíti
a bizalmat és önmagunk
elfogadását.

Artrin renove
Fáradt, száraz, érzékeny a természetes
színét vesztett bőrre ajánlott. Megfelelően
táplálja, védi, hidratálja a bőrt, továbbá
megakadályozza a kiszáradását. Gyógyítja
az apró hegeket, és kisimítja a kezdődő
ráncokat, segít eltüntetni a szem alatti
sötét karikákat. Nappali és éjszakai
krémként egyaránt alkalmazható.
Hatóanyagok: színtiszta növényi argánolaj, mákolaj,
mandulaolaj és jojoba olaj, Croton lechleri, borostyánkősav,
geránium, bigarádia (keserű narancs), vanília, jázmin és
cédrus illóolaja, fehér akác, aranyvessző, vadgesztenye, orvosi
somkóró, kapor, fekete nadálytő, édesgyökér, kerti sarkantyúka,
gyújtoványfű, lepkeszeg, árnika, kálmosgyökér, betyárkóró,
legyezőfű, babér és gyömbér kivonata.

Az Artrin renove a Víz elemhez tartozik,
és a Hideg energiájával áll kapcsolatban.
A Vízhez a kék és a fekete szín, a sós íz, az északi égtáj és a téli hónapok tartoznak. Az ember
életútján az utolsó szakaszt uralja. A Víz elemre a bölcsesség, az intuíció, a szerénység,
a kitartás, az állandóság és a megbékélés a jellemző. Másrészről a Víz elem árnyoldala,
esetleges negatív érzései vagy magatartásformája a félelem, a depresszió,
a merevség és az állandó aggódás.

Egy nyáresti, tengerparti
séta illata. Az arab jázmin
és a cédrus illatának
egyedi keveréke erőt ad
a mindennapokhoz. Támogatja
az alkotókedvet és az örömre
való képességet.

Droserin renove
Megújítja a száraz, elvékonyodott bőrt, amely már
nem képes megfelelően ellátni védelmi feladatát.
Ez a RENOVE termékcsalád legzsírosabb krémje,
ezért az extra száraz bőrűek is alkalmazhatják.
Óvja a bőrt a külső hatásoktól (hideg, szél és
fagy), ezért téli krémként is használható minden
bőrtípusra. Nappali és éjszakai krémként
egyaránt alkalmazható.
Hatóanyagok: színtiszta növényi argánolaj, mandulaolaj,
makadámolaj, jojobaolaj és feketekömény-olaj, borostyánkősav,
geránium, bigarádia (keserű narancs), niauli, levendula és mirtusz
olaja, arália, ökörfarkkóró, kinin, japán akác, útifű, kender, kurkuma,
édesgyökér, kerti sarkantyúka, izlandi zuzmó, tüdőfű, martilapu,
orvosi ziliz, zsurló, rózsa, kakukkfű, izsóp és gyömbér kivonata.

A Droserin renove a Fém elemhez tartozik,
és a Szárazság energiájával áll kapcsolatban.
Az évszakok közül az ősz tartozik a Fém elemhez, az égtájak közül pedig a nyugat. A Fém elem az ember életútján
közvetlenül a termékeny Föld időszaka után következik, és az aktív élet csúcsperiódusa fölött uralkodik. A Fém időszaka
az érés és a betakarítás, majd pedig a hervadás és a kiszáradás. Összefügg továbbá az önérvényesítés képességével,
a szilárdsággal, a felelősséggel és a céltudatossággal, viszont negatív érzésként vagy magatartásformaként jelentkező
árnyoldala a harciasság, a sírás, a szomorúság, a rossz alkalmazkodóképesség és a szőrszálhasogatás.

A napfényben fürdő
mirtuszliget illata
felébreszti és élesíti az
érzékeket, biztonságérzetet,
kiegyensúlyozottságot ad, és
erősíti a belső béke érzését.

Protektin renove
Kombinált (vegyes típusú) és zsíros bőrre vagy
kiütésekre, bőrgyulladásra (dermatitiszre) és
aknéra hajlamos, problémás bőrre ajánlott.
Hatékonyan gyógyítja a gyulladt vagy ekcémás
területeket, miközben nem szárítja a bőrt, sőt
puhává teszi és összehúzza a pórusokat. Vitaminok
és ásványi anyagok, főleg kalcium és magnézium
gazdag forrása. Megakadályozza a pigmentfoltok
kialakulását, illetve csökkenti kiterjedésüket, és
természetes úton semlegesíti a toxinokat. Nappali
és éjszakai krémként egyaránt alkalmazható.
Hatóanyagok: színtiszta növényi argánolaj, mandulaolaj, kenderolaj és
mákolaj, kaolin, borostyánkősav, geránium, bigarádia (keserű narancs),
niauli, levendula és cisztusz illóolaja, arália, japán akác, kecskeruta,
gólyaorrfű, fekete nadálytő, édesgyökér, gyújtoványfű, bojtorján, zsurló,
kálmosgyökér, százszorszép, tejoltó galaj, csukóka, réti nyúlhere, virginiai
varázsmogyoró, illatos ibolya, fecskefű, seprővirág és füstike kivonata.

A Protektin renove a Fa elemhez tartozik,
és a Szél energiájával áll kapcsolatban.
A Fához a zöld szín, a savanyú íz és az égtájak közül a kelet tartozik és ifjúkor. Az évszakok sorából a tavasz
kapcsolódik hozzá, az ember életútját tekintve pedig a gondtalan gyermekkor analógiája. A Fa gyors fejlődést,
látomást, tervezést, döntéseket, kíváncsiságot, illetve vele összefüggő eredetiséget és kreativitást jelent, de
negatív érzésként vagy magatartásformaként jelentkező árnyoldala elhamarkodott viselkedésben, haragban
vagy a tervek befejezésének, illetve megvalósításának képtelenségében nyilvánulhat meg.

A levendulával átszőtt
cisztusz illata olyan friss,
mint a virágos réten lejtett
tánc nyári zápor idején.
Ez az illatkombináció
támogatja a megbízhatóságot
és ellenálló-képességet ad.

Visage serum
Természetes revitalizáló, enzim–protein komplex.
Két szabadalmaztatott hatóanyagot, Vermesint® és
Helixint® tartalmaz, továbbá argánolajjal, Aloe verával
és természetes, illóolajos parfümmel dúsították.
Igen magas koncentrációban tartalmaz hatóanyagokat.
Használható önmagában vagy alapozó bázisként
bármelyik krém alá.
A szérumot hetente legalább 2x alkalmazza, lágy mozdulatokkal ütögesse
be a bőrébe. Használja önmagában vagy a kedvenc RENOVE krémjével
kombinálva.
Hatóanyagok: argánolaj, Helixin®, Vermesin®, Aloe vera, geránium, bigarádia
(keserű narancs), vanília, rózsa, ciprus és ilang-ilang illóolaja.
A Vermesin® a kaliforniai esőerdők enzimfrakciója. Számtalan olyan enzimet
foglal magában, amely képes bejutni a bőr mélyebb rétegeibe, hogy ott
beindítsa a szükséges biokémiai folyamatokat. Felgyorsítja a sebgyógyulás
és a regeneráció folyamatát. Jellegzetes illata már néhány másodperc múlva
érezhetővé válik, és idővel változhat.

Intenzív tápláló és regeneráló
hatású. Tápanyagokkal látja
el, fiatalossá varázsolja,
fényesíti a bőrt, és visszaadja
rugalmasságát. Csökkenti
a ráncokat és hidratálja
a bőrt. Jótékonyan hat
a pigmentációra, egyben
gyulladáscsökkentő.

A Helixin® a kaviár összetevőihez hasonló hatóanyagok kivonata. Fehérjéket,
vitaminokat és ásványi anyagokat, továbbá aminosavakat és foszfolipideket
tartalmaz. Védőréteget hoz létre a bőrben, óvja a kollagént a degenerációtól,
és ezzel párhuzamosan segíti az új kollagén képződését. Támogatja
a sejtek megújulását, és serkenti a természetes regenerációt. Mérsékli a bőr
természetes vízveszteségét, és hozzájárul ahhoz, hogy a bőr sokáig üde
és fiatalos maradjon. Nátriumot, káliumot, kalciumot, foszfort, magnéziumot,
A-, B-, D-vitamint, izoleucint, lizint, treonint, triptofánt, arginint, glicint, alanint,
tirozint, cisztint, aszparaginsavat, glutaminsavat, telítetlen zsírsavakat (EPA-t
és DHA-t) tartalmaz.
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