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A tökéletes, személyre szabott bőrápolási rutin kialakítása nem egyszerű. Segítünk neked
abban, hogy kínálatunkban melyik termék mire való, miért van szükség rá, milyen eredményt
várhatsz tőle, melyek működnek jól együtt és mi legyen az egyes lépések sorrendje.

Nem elég, ha csak vízzel öblíted le az arcod. Reggel és este a drRiedl arclemosó tej 
természetes növényi kivonataival tökéletesen eltávolítja a sminket, antioxidánsokban gazdag 
összetevőivel serkenti a kötőszövet kollagén és elasztin termelését. Vattakorong segítségével 
egyenletesen vidd fel a bőrödre, gyengéden masszírozd el, majd drRiedl arctonikkal töröld 
át. A tonik eltávolítja a napi smink legutolsó maradványait is. Bőrregeneráló hatóanyagaival 
egészségessé teszi, vitalizálja a bőrfelszínt. Hetente legalább egyszer a tejjel megtisztított 
arcbőrt drRiedl arcradírral masszírozd át - kerülve a szemkörnyéket - majd langyos vízzel 
öblítsd le. A papaya kivonat enzimes hámoldó és a sárgabarackmag őrlemény radírozó hatása 
megszabadítja a bőrt az elhalt hámsejtektől. Ezután használd a drRiedl arctonikot.

Az előbbi lépésekkel előkészítetted bőrödet az értékes tápanyagok befogadására. A drRiedl 
24 órás hatású bőrmegújító arckrém ráncmélységcsökkentő növényi hialuronnal, öregedés-
késleltető ceramiddal és bőrsimító bio argánolajjal már 25 éves kortól használható. Ha pattanások- 
kal küzdesz, a drRiedl speciális arckrémet ajánljuk. Ausztrál teafaolaj összetevője nyugtatja bőröd 
és képes szabályozni a faggyútermelést. Száraz, extra száraz bőrűek a drRiedl intenzív hidratáló, 
bőrpuhító arckrémmel masszírozzák naponta kétszer (reggel és este) arcukat. Természetes növényi 
összetevőivel már pár nap múltával csökkenti a bőr feszülését, javítva a száraz bőr kondícióját.

A szérumok kínálata energiabombát jelent, felturbózza a kimeríthetetlen energiájú nők 
mindennapjait. A drRiedl botox hatású anti-age, a drRiedl bőrfeszesítő lifting és a drRiedl 
bőrregeneráló mélyhidratáló termékek hatása már egy hetes használat után is megnyilvánul.  
Az arc, a nyak és a dekoltázs bőrére kis mennyiséget vigyél föl és hagyd beszívódni. Használhatod 
önmagában, de bármelyik drRiedl arckrémmel együtt is. Ha stresszes napod volt, néhány csepp 
a drRiedl anti-age arcápoló olajból, és szomjas, feszülő bőröd azonnal újjászületik. Felüdülés és 
prémium gondoskodás a bőrnek, akár kedvenc szérumodhoz, hidratáló krémedhez keverve, de 
akár önmagában is használhatod. Már illata is feledteti napi gondjaidat.

Ha szemed karikás, táskás, a drRiedl szemránckezelő koncentrátum aktív, növényi összetevőivel 
(növényi őssejt és acerola C-vitamin) regenerálja és soha nem látott mértékben fiatalítja meg a 
szem körüli érzékeny bőrt. Érdemes kipróbálni!

A mindennapi rutin alapvető építőeleme az olyan krém, amely pajzsként védi bőrödet a nap 
káros sugarai ellen. Az F15 és F30 faktoros drRiedl napvédő krémek csökkentik a ráncok mélységét, 
a barna pigmentfoltok számát és az öregedés egyéb jeleit. Jó tudni, hogy ezek használatával 15-ször 
ill. 30-szor annyi időt tölthetsz a napon bőrkárosodás nélkül, mint használatuk nélkül.

Kezed, lábad és tested ápolásáról se feledkezz meg! A drRiedl bőrfiatalító kézkrém sheavajjal 
és az öregségi barna foltokat halványító kivonatával üdévé varázsolja fáradt, házimunkától, 
mosogatástól igénybevett kezednek bőrét. A drRiedl frissítő lábápoló krém természetes kivonatai 
erősítik az érfalakat, frissítik visszeres, fáradt lábad feszülő érzését. Húsz perces áztatás után töröld 
szárazra lábad és kend be a lábujjaktól a térd felé haladva.

A drRiedl bőrfeszesítő testápoló tápláló sheavajjal, antioxidáns hatású bio acai-, és bőrmegújító 
hatású aloe vera kivonattal, gazdag, krémes állagával azonnal regenerálja és puhává teszi a száraz 
bőrt. A benne lévő bőrpuhító összetevők és növényi olajok hosszantartóan, de mégsem zsíros 
érzetet hagyva hidratálnak és azonnali, egészséges ragyogást adnak a bőrnek.

A szépségre szánt idő nem vész kárba. Célzott gondoskodással megjelenésed sugárzó és 
magabiztos lesz.

Segítünk, hogy boröd terméSzeteS 
fényében ragyogjon!
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arclemoSó tej organikuS növényi  
kivonatokkal bármely bortípuSra 100 ml

Bio minősítésű argánolajjal, zöld tea és hibiszkusz kivonattal 
gazdagított arcápoló, amely tökéletesen megtisztítja bőröd a mindennapi 
szennyeződésektől, és a sminket is eltávolítja. Az antioxidánsokban gazdag, 
organikus zöldtea és hibiszkusz kivonat serkenti a bőr kollagén és elasztin 
termelését, a bio argánolaj simítja a ráncokat, regenerálja, vitalizálja 
arcbőrödet. Parabént, kőolajszármazékot  és mesterséges színezéket nem 
tartalmaz, illatanyaga allergénmentes.

hámeltávolító, póruStiSztító arcradír 
bármely bortípuSra 100 ml

vitalizáló arctonik organikuS növényi 
kivonatokkal bármely bortípuSra 200 ml

Értékes növényi kivonatokban gazdag készítmény. A papaya kivonat enzimes 
hámoldó és a sárgabarackmag őrlemény radírozó hatása megszabadítja 
bőröd az elhalt hámsejtektől és a pórusokban lerakódott mindennapi 
szennyeződésektől. Az afrikai karitefa gyümölcsének magjából kivont sheavaj 
bőrvédő A- és E-vitamint, gyulladáscsökkentő allantoint és antioxidánsokat 
tartalmaz, mélyen felszívódik, táplálja és élettelivé teszi az arcbőrödet. 
Parabént, kőolajszármazékot  és mesterséges színezéket nem tartalmaz, 
illatanyaga allergénmentes.

Frissítő hatású, gyengéd, élénkítő arctonik bio minősítésű argánolajjal, aloe 
vera géllel és citrom kivonattal. A bio argánolaj simítja a ráncaidat, regenerálja 
és vitalizálja arcbőrödet. Az organikus aloe vera gél egyensúlyban tartja bőröd 
zsír- és vízháztartását, fokozza annak hidratáltságát. Az organikus citrom 
aktív összetevői sejtmegújító, kollagén szintézist stimuláló és érfalat erősítő 
hatásúak. Eltávolítja a mindennapi szennyeződéseket és a smink maradékát. 
Parabént nem tartalmaz, illata a természetes kivonatokból ered.
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SpeciáliS arckrém aknéS,  
problémáS borre 50 ml

intenzív borpuhító arckrém Száraz,  
extra Száraz, problémáS borre 50 ml

24 óráS hatáSú bormegújító arckrém 
normál borre 50 ml

Az alkatilag fokozott faggyútermelés következtében kialakuló problémás 
(pattanásos, zsíros, korpásan hámló, és viszkető) bőr kezelésére ajánlott. 
Hatóanyagai hatásosan kezelik a kellemetlen tüneteket. Aktív összetevője az 
ausztrál teafaolaj, amely nyugtató hatása mellett képes szabályozni bőröd 
faggyútermelését. Az orbáncfűolaj hidratálja, az urea puhítja, a sheavaj  
kíméletesen ápolja, a mentol pedig  frissíti bőröd. Rendszeres használata 
mentesíthet a homlokkontúron, szemöldökben, orrtőnél, fülek mögötti 
zónákban elhelyezkedő, hámló, viszkető, vörös foltoktól, amelyek stresszes 
időszakban aktivizálódnak. Kőolajszármazékot, parabént, mesterséges 
színezéket, illatanyagot és alkoholt nem tartalmaz.

A bőr saját természetes vízmegkötő anyagával (urea) azonos hatóanyagot 
tartalmazó hidratáló krém, amely segít pótolni bőröd elveszített zsír- és 
nedvességtartalmát. Természetes, növényi összetevői (sheavaj, búzacsíra- 
és ligetszépeolaj) segítik a könnyű és gyors felszívódást, csökkentik bőröd 
feszülését. Rendszeres alkalmazása észrevehetően javítja a száraz, problémás 
arcbőröd kondícióját. Parabént, kőolajszármazékot és mesterséges színezéket 
nem tartalmaz, illatanyaga allergénmentes.

Magas koncentrációban tartalmazza a ráncmélységcsökkentő növényi hia-
luront, amely kiváló nedvességmegkötő, biztosítja a kötőszöveti kollagén és 
elasztin rostok hidratációját. Aktív összetevői a bőröd öregedési folyamatait 
gátló és egészséges lipidrétegét alkotó ceramid és a bőrsimító hatású orga-
nikus argánolaj. Hatására az arckontúrod szebb lesz, bőröd petyhüdtsége, 
fáradtsága csökken, feszesebb és teltebb lesz, a ráncok kisimulnak. Már 25 
éves kortól használható. UVA és UVB szűrőt tartalmaz. Kőolajszármazékot,  
parabént, mesterséges színezéket nem tartalmaz. Illatanyaga allergénmentes.
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botox hatáSú anti-age  
Szérum 30 ml

borfeSzeSíto hatáSú  
lifting Szérum 30 ml

borregeneráló hatáSú  
mélyhidratáló Szérum 30 ml

Hatóanyagokban gazdag összetételének köszönhetően képes együttműködni 
a nappali és éjszakai arcápolóiddal, megsokszorozva azok erejét. Magas koncent- 
rációban tartalmaz regeneráló növényi kollagént, a bőr öregedési folyamatait 
gátló szőlőmagolajat, hidratáló és revitalizáló hatású ligetszépeolajat. Külön- 
leges hatóanyaga – a botox hatású Argireline® peptid molekula – olyan kis protein,  
amely a bőr idegpályáinak működését reverzibilis módon gátolja, Így az izom  
több órára „pihenő állapotba” kerül. Az Argireline® hatóanyaggal folytatott  
kísérletek bizonyították, hogy a rendszeres alkalmazás kezdete utáni 15-30 nappal  
a kezelt területen a mimikai ráncok, a homlokráncok, a szem ill. száj  körüli ráncok  
mélysége jelentősen csökkent. Könnyed formulájának köszönhetően gyorsan  
beszívódik bőrödbe. Ultrahangos kezelésekhez is ajánlott. Kőolajszármazékot, 
parabént, mesterséges színezéket nem tartalmaz. Illatanyaga allergénmentes.

A növényi őssejt kivonat és organikus argánolaj tartalmú szérum napi 
használata megelőzi a kollagén és elasztin rostok megnyúlását, az arckontúrok 
elmosódását, a ráncok mélyülését. A növényi (alma) őssejt kivonat serkenti 
bőröd saját őssejtjeinek aktivitását, csökkenti a ráncok mélységét, hatására 
az arckontúrok élesednek. A természetes cellulózgyöngyök  E-vitaminja 
antioxidáns, sejtvédő, hatásos öregedés- és gyulladásgátló, a bio argánolajjal 
együtt fokozza bőröd hidratáltságát és rugalmasságát. Gyorsan felszívódik. 
Ultrahangos kezelésekhez is ajánlott. Kőolajszármazékot, parabént, 
mesterséges színezéket nem tartalmaz. Illatanyaga allergénmentes.

Rendszeres használata megszünteti bőröd víz- és vitaminhiányát.  
A vízmegkötő képességet meghatározó hialuronsav mennyisége 20 éves 
kortól csökken. A természetes eredetű Cassia Angustifolia kivonat pótolja 
a fogyó hialuronsavat, hatására bőröd többszörös mennyiségű vizet képes 
megkötni. A gyöngyök természetes cellulózba zárt E-vitaminja antioxidáns, 
sejtvédő, hatásos  öregedés- és gyulladásgátló. Az aloe vera gél és az urea 
tovább javítja bőröd általános kondícióját, az teltebb és rugalmasabb lesz, a 
ráncok mélysége csökken. Gyorsan felszívódik. Ultrahangos kezelésekhez is 
ajánlott. Kőolajszármazékot, parabént, mesterséges színezéket nem tartalmaz. 
Illatanyaga allergénmentes.
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öregedéSgátló  
arcápoló olaj 30 ml

Szemránckezelo  
koncentrátum 3x3 ml

napvédo krém, érzékeny borre,  
Sheavajjal 100 ml

Antioxidánsokban, flavonoidokban és vitaminokban gazdag növényi 
olajokból fejlesztett, teljesen felszívódó formula arcbőröd és az érzékeny 
szemkörnyéki terület ápolására. Hatóanyagai: az organikus argánolaj,  
a makadámia olaj, a rózsaolaj, a szőlőmagolaj és a karottaolaj mérséklik az 
öregedés tüneteit, stimulálják a vérkeringést a hajszálerekben, csökkentik  
a szemkörnyéki püffedtséget. Helyreállítja, nyugtatja és bársonyossá teszi a  
bőrödet, csökkenti a ráncok mélységét. Szérumodhoz, hidratáló krémedhez 
keverve vagy önmagában is használhatod. Kőolajszármazékot, parabént, 
mesterséges színezéket nem tartalmaz. Illatanyaga allergénmentes.

Intelligens termék, amely önmagában is hatásos, de együttműködve bevált 
szemránckrémeddel, képes annak hatékonyságát megsokszorozni. A növényi 
eredetű, liposzóma szerkezetű svájci alma őssejtet és acerola C-vitamint 
tartalmazó koncentrátum bizonyítottan fokozza bőrsejtjeid aktivitását és 
vitalitását. Feléleszti bőröd őssejtjeinek önmegújító képességét, és aktívan 
regenerálja a szem körüli kollagén és elasztin tartalmát vesztett, ráncos 
bőrfelületet. Stimulálja a kollagén termelést, öregedést késleltető hatású,  
a sejtek oxigén felvételét fokozza. Hatására a szemed körüli érzékeny bőr 
eddig soha nem látott mértékben megfiatalodik. Kőolajszármazékot, parabént, 
mesterséges színezéket nem tartalmaz. Hypoallergén, illatmentes termék.

15-ös faktor, MEDIUM, UVA/UVB=0.56 és 30-as faktor, MEDIUM, UVA/UVB=0.6. 
Fényvédő és hidratáló krém, amely a nap és a víz szárító hatását folyamatosan 
kompenzálja. Védi bőröd a káros UVA és UVB sugarak ellen. A sheavaj növeli 
a fényvédelmet, bőrvédő A- és E-vitamint, gyulladáscsökkentő allantoint és 
antioxidánst tartalmaz. Táplálja, hidratálja és rugalmasítja bőröd. Parabént 
és mesterséges színezőanyagot nem tartalmaz, illatanyaga allergénmentes.
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borfiatalító kézkrém öregSégi  
barnafoltoS borre 100 ml

friSSíto lábápoló krém viSSzereS,  
fáradt lábra 100 ml

borfeSzeSíto, energizáló teStápoló  
bármely bortípuSra 250 ml

Az afrikai karitefa gyümölcsének magjából kivont sheavaj táplálja, hidra- 
tálja és rugalmasítja kezed igénybevett bőrét. Bőrvédő A- és E-vitamint, 
gyulladáscsökkentő allantoint és antioxidánst tartalmaz. A krém aktív 
össze-tevője a melaninszintézist gátló medvetalpgyökér-kivonat, amely a 
sheavaj 2-es faktorú fényvédő hatásával együtt, gyakori használat mellett 
érzékelhetően halványítja a kézfejeden látható pigmentfoltokat. Rendszeres 
használata üdévé varázsolja fáradt, házimunkától és mosogatástól igénybevett 
kezednak bőrét. Kőolajszármazékot, parabént, mesterséges színezéket nem 
tartalmaz. Illatanyaga allergénmentes.

Ureával (6%) gazdagított termék, amely puhítja a bőrfelszínt, és engedi a 
finom hatóanyagokat (sheavaj, vadgesztenye- és orbáncfűkivonat) mélyebben 
beszívódni. Az afrikai karitefa gyümölcsének magjából kivont sheavaj bőrvédő 
A- és E-vitamint, gyulladáscsökkentő allantoint és antioxidánst tartalmaz. 
Táplálja, hidratálja és rugalmasítja lábad igénybevett bőrét. Vadgesztenye- és 
orbáncfűkivonat tartalma javítja a vénák falának rugalmasságát, csökkenti az 
ödéma kialakulásának esélyét, enyhíti a kellemetlen feszítő érzést. Borsmenta 
olaj tartalma hűsítő, viszketést csillapító hatású. Áztasd a lábad 20 percig, 
töröld szárazra, és kend be a lábujjaktól a térd felé haladva. Parabént és 
mesterséges színezéket nem tartalmaz, illatanyaga allergénmentes.

Tápláló sheavajat, antioxidáns hatású bio acai-, és bőrmegújító hatású 
organikus aloe vera kivonatot tartalmazó emulzió, amely természetes, aktív 
összetevőinél fogva a bőröd szerkezetébe épülve fejti ki hatását. Visszaállítja 
a bőr szöveteinek rugalmasságát, feszességét, megszünteti a petyhüdtséget. 
Az urea (6%) hatására növekszik bőröd vízfelvevő képessége, puhává és 
hidratálttá válik. Könnyen felszívódik, nem hagy zsíros érzetet, visszaadja a bőr 
komfortérzetét. Napozás utáni balzsamként is használható. Kőolajszármazékot, 
parabént, mesterséges színezéket nem tartalmaz. Illatanyaga allergénmentes.



Kigelia Africana afrikai gyógyír bőrpanaszok enyhítésére 50 ml

A Kigelia Africana termékcsalád

Kigelia Africana sampon hajhullásra 250 ml

Kigelia Africana fejbőr- és hajpakolás 50 ml

Kigelia Africana hajszesz hajhullásra 125 ml

A termék hatóanyaga a Kigelia Africana (afrikai kolbászfa) levelének kivonata, amely 
különböző esszenciális olajokat, bőrkondicionáló, gyulladáscsökkentő, antioxidáns 
hatású összetevőket tartalmaz. Simítja a ráncokat, elősegíti az egészséges sejtosztódást, 
védi a bőrt az oxidációtól és az UV sugárzástól. Napégette vagy extra száraz bőrre, 
pattanásokra, mellfeszesítésre, terhességi csíkokra és hegekre különösen ajánlott. 
Az afrikai kolbászfa termése és levele az afrikai népi gyógyászat nagyhatású szere 
évszázadok óta. Paraffin- és parabénmentes, hypoallergén.

Egyre gyakoribb panasz férfiaknál és nőknél egyaránt a hajminőség romlása, a hajtömeg 
csökkenése, a kopaszodás. A Kigelia sampon hatásos lehet ezekre a problémákra. 
Aktív összetevői fokozzák a fejbőr vérellátását, segítik az új szőrtüszők kialakulását. 
Természetes hatóanyagai mélyebb rétegekbe jutva táplálják, erősítik a hajhagymákat,  
a sejtanyagcsere javításával serkenthetik a hajnövekedést. Esszenciális olajtartalma 
gátolja a hajhullással gyakran együtt járó korpásodást és túlzott zsírosodást is.

Bőrtápláló és tisztító hatású növényi kivonat, amelyet könnyű textúrájú géles állagban, 
magas koncentrációban alkalmazunk a rossz állapotban levő haj és fejbőr regenerálására. 
Növényi aktív összetevői fokozzák a fejbőr vérellátását, mélyebb rétegekbe jutva erősítik 
a hajgyökereket, növelik a hajhagymák oxigénfelvételét, aktivizálják a fejbőr sejtjeinek 
energiaközpontját. Gyakori használata serkentheti a haj növekedését, dúsulását, ezért 
törékeny, vékony szálú haj ápolására is kiválóan alkalmas.

Természetes összetevői  szabályozzák a fejbőr faggyúmirigy működését, meggátolják 
a fejbőr zsírosodását, serkenthetik az egészséges haj növekedését. Törékennyé vált haj 
erősítésére kiválóan alkalmas. Rendszeres használatával visszaállítható a haj és a fejbőr 
egészséges állapota.

Este lefekvés előtt masszírozd be fejbőrödbe a Kigelia Africana hajpakolást. Reggel kétszeresére higított 
Kigelia Africana samponnal mosd meg a hajad finom ujjbeggyel masszírozva a fejbőrödet a hatóanyagok jó 
felszívódása érdekében. Öblítés után dörzsöld be a Kigelia Africana hajszesszel. Kéthetente ismételd a kezelést 
három hónapon keresztül.

plusz
EGÉSZSÉG

Rextra Kft. 2000 Szentendre, Rózsa utca 16. | Tel.: 06 26 309-109 Fax: 06 26 310-044 
Mobil: 06 20 452-2222 | www.drriedl.hu | www.kigelia.hu | info@rextra.hu

Termékeinket megtalálod:

facebook.com/ujbuddha.relax.szalon

Referencia kozmetikánk:

Kúraszerű ajánlat


