
IMAGE
ACUM.
IMAGE Skincare într-adevăr are grijă de piele. De fiecare tip de ten, zilnic. De aceea
ne-am propus, să creăm produse ușor utilizabile, deosebit de eficiente, care ajută pielea
împotriva îmbătrânirii și a influențelor nocive ale factorilor de mediu. Produsele IMAGE 
sunt folosite peste tot în lume de către profesioniștii din domeniu.

Medici, cosmeticieni, proprietari de spa cred în produsele IMAGE, care păstrează tenul
proaspăt, sănătos și tânăr. Pentru că au efect.

Este simplu. IMAGE acum. Age later®.

Janna Ronert 
CEO and Founder

 



CLEAR CELL

Linie de produse deosebit de eficientă, pentru 
combaterea acneei, reduce inflamația,  reglează 
producerea de sebum și curăță tenul.

the MAX™

Această linie exclusivă sprijină mecanismele naturale 
de apărare ale pielii reparând leziunile celulare. Rol 
de corectare, prevenire si în nutriţia pielii.

Pentru  fiecare 
câte ceva.

AGELESS

Linie de produse eficiente pentru prevenirea și 
tratarea semnelor îmbătrânirii.

VITAL C

Pentru un ten uscat/deshidratat, sensibil  și predispus 
la rozacee.

ORMEDIC®

Combină cele mai pure ingrediente bio cu eficiența 
medicală, pentru rezultate clinice maxime.

AGELESS LASHES

Pentru gene cu volum amplu, mai lungi și mai 
sănătoase.



PREVENTION +®

Evoluția produselor pentru hidratarea tenului, include
protecție solară cu spectru larg UVA/UVB.

Produs          Utilizare                 Tipul de  
            piele

ILUMA®

Linie de produse deosebit de eficiente pentru un ten 
deschis și strălucitor.

O2 lift

Tratament spa de lux,  pentru exfoliere și oxigenare,  
tenul devine strălucitor.

CLINICAL COUTURE DESIGNER PEELS

Ridicați nivelul de sănătate al tenului la un nou nivel 
prin folosirea acestor tratamente și exfolianți chimici 
simpli, dar eficienți.

PROFESSIONAL TREATMENTS

BODY SPA

Produsele BODY  SPA sunt dezvoltate pentru a 
asigura o stare de bine generală și sănătate a pielii la 
nivel cellular.

I BEAUTY

Fond de ten ce conferă strălucire, care vindecă și 
acoperă în același timp, fiind ușor și rezistent la apă.



IMAGESKINCARE.COM.RO

Linia de produse deosebit de eficientă AGELESS de la IMAGE Skincare utilizează amestecuri AHA, nutripeptide, 
retinol, depigmentanți și antioxidanți pentru obținerea unui ten care sfidează vârsta. Pielea ce pare afectată de 
vârstă, de soare, de oboseală, o să întinerească odată cu utilizarea acestor produse inovatoare.

Acest program eficient de îngrijire a pielii ajută în tratamentul și prevenirea ridurilor mimice și a ridurilor adânci, 
respectiv a altor semne de îmbătrânire apărute în urma factorilor agresivi de mediu.
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pentru piele matură
AGELESS

TOTAL FACIAL CLEANSER  
Produs pentru utilizare zilnică, fiind o 
loțiune universală, ce exfoliază, 
demachiază blând și tonifiază. 
Reechilibrează  pH-ul pielii.

Folosiți dimineața și seara pentru un 
rezultat optim.

Pentru toate tipurile de ten.

TOTAL ANTI-AGING SERUM 
PRIN TEHNOLOGIA CELULELOR 
STEM VEGETALE 
Un amestec cosmetic unic-combinația 
 acizilor alfa-hidroxi cu tehnologia 
celulelor stem ale mărului. Protejează 
celulele pielii împotriva stresul oxidativ, 
și combate efectele îmbătrânirii asupra 
pielii. Formula specială de antioxidanți 
face, ca tenul să fie hidratat și 
strălucitor. Vectorize-TechnologyTM 
oferă un complex încapsulat din care 
ingredientele sunt eliberate treptat pe 
parcursul a 48 ore, asigurând astfel un 
efect intens, de lungă durată.

Pentru un rezultat optim, aplicați pe
piele curățată și masați ușor, dimineața
și seara.

Pentru toate tipurile de ten.

TOTAL REPAIR CRÈME 
Cremă regeneratoare anti-îmbătrânire, 
care ameliorează ridurile și face pielea 
mai fermă. Antioxidanții hrănesc și 
hidratează, asigurând astfel o piele mai 
sănătoasă  și mai tânără. 

Pentru tratament de noapte. 

Pentru piele matură.

TOTAL RESURFACING MASQUE 
Mască micro-exfoliantă cu acizi 
alfa-hidroxi, care regenerează și 
întinerește. Tenul devine mai deschis, 
strălucitor și ultrafin. Combinat cu 
oricare dintre loțiunile IMAGE, se 
poate obține o exfoliere mai intensă.

Folosiți de trei ori pe săptămână.

Pentru toate tipurile de ten.

TOTAL EYE LIFT CRÈME 
Această cremă cu efect puternic de 
lifting, regenerează pielea din jurul 
ochilor și diminuează vizibil apariția 
ridurilor fine.
Amestecul retinal (derivat aldehidic al
retinolului)/glicol face pielea mai fermă,
iar mușețelul, ceaiul verde și echinacea
au efect calmant asupra ochilor obosiți
și deshidratați. Privire sclipitoare deja
după câteva aplicații.
Se aplică seara în jurul ochilor.

Pentru piele matură, riduri fine și
cearcăne.

TOTAL RETINOL-A CRÈME 
Amestec concentrat al retinolului și
al polipeptidelor care regenerează 
pielea, întinerește, corectează semnele
îmbătrânirii și vindecă pielea
predispusă la acnee.

Aplicați direct pe pielea curățată seara
– sau combinați cu oricare dintre
produsele IMAGE pentru un efect mai
puternic de anti-îmbătrânire.

Pentru piele matură, ten gras/acnee,
afectat de soare.

TOTAL PURE 
HYALURONIC FILLER 
Acest ser pur, combinat cu acid 
hialuronic de origine vegetală, ulei 
volatil din caise, vitamina B5 și 
vitamina E puternic antioxidant 
elimină ridurile fine. Pielea devine 
hidratată chiar după prima aplicare.

Aplicați pe pielea curățată dimineața 
și seara . Combinați cu oricare dintre 
produsele IMAGE pentru un efect mai 
puternic de hidratare.

 Pentru piele uscată /deshidratată.

AGELESS LASHES  
Acest produs lichid pentru întărirea 
genelor îmbunătățește în mod activ 
textura și aspectul tineresc al genelor.
Acest produs fără medicamente, marcă 
înregistrată cu proteine și complex de 
peptide stimulează și întărește foliculii 
genelor; proteina de soia hidrolizată 
face ca genele să fie mai voluminoase, 
mai flexibile și mai strălucitoare. 
Ingredientele vegetale naturale hrănesc 
și condiționează.

Folosiți dimineața și seara pentru 
rezultate maxime. Aplicați o linie 
îngustă la baza genelor. Dacă aveți 
senzația de iritaţie sau umflare, opriţi 
aplicarea.

Pentru gene subțiri, scurte, fragile și 
slabe

   Produs              Utilizare                    Tipul 
                                                           de piele
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Linia de produse VITAL C îngrijește în mod ideal pielea uscată/deshidratată, cea predispusă la rozacee sau pielea sensibilă afectată 
de factorii de mediu. Amestecul bogat al ingredientelor vegetale calmează și face pielea sănătoasă.

Conținutul ridicat în antioxidanți al liniei de produse asigură protecție și hrănire supremă.



Pentru piele afectată de factorii de mediu, 
sensibilă și predispusă la rozacee.

VITAL C

HYDRATING FACIAL CLEANSER
O loțiune cu vitamina C de nivel 
farmaceutic, ce demachiază și curăță 
cu blândețe. Antioxidanții și vitaminele 
esențiale calmează pielea uscată/
deshidratată și cu rozacee.

Folosiți dimineața și seara.

Pentru piele uscată, deshidratată, cu 
rozacee, după intervenții.

HYDRATING ANTI-AGING 
SERUM
Acest ser hidratant folosește tehnologia 
vitaminei C solubile în grăsimi, 
asigurând absorbție maximă pentru 
piele și calmează instantaneu pielea 
afectată de factorii de mediu.  
Vitaminele A și E, respectiv antioxidanții 
hrănesc și fac pielea sănătoasă, 
strălucitoare.

Folosiți dimineața și seara.

Pentru piele uscată/deshidratată, 
sensibilă, matură, roșiatică, după 
intervenții.

HYDRATING REPAIR CRÈME
Cremă ultra-hidratantă regeneratoare, 
anti-îmbătrânire. Vitaminele A, C și E, 
hrănesc, protejează pielea și combat 
semnele îmbătrânirii.

Pentru noapte.

Pentru piele matură, uscată/
deshidratată, cu rozacee.

HYDRATING ENZYME MASQUE
Mască hidratantă cu enzime, ce 
exfoliază cu blândețe celulele moarte și 
uscate. Vitaminele hrănitoare A, C și E 
promovează o piele mai sănătoasă, 
radiantă și tinerească.

Folosiți de trei ori pe săptămână.

Pentru piele uscată, deshidratată, după 
intervenții.

HYDRATING EYE 
RECOVERY GEL
Gel super-hidratant pentru îngrijirea 
pielii din jurul ochilor, cu o combinație 
de antioxidanți hrănitori și peptide, ce 
diminuează apariția ridurilor fine și a 
cearcănelor.

Folosiți dimineața și seara.

Pentru piele uscată, deshidratată, ochi 
obosiți, riduri fine, zona ochilor umflată.

HYDRATING INTENSE 
MOISTURIZER
Cremă hidratantă ultra-puternică, ce 
permite redobândirea instantanee a 
umidității pentru o piele netedă și 
hidratată pe toată durata zilei.

Folosiți dimineața și seara.

Pentru orice tip de piele, care necesită 
hidratare.

HYDRATING ACE SERUM
Formulă avansată de polipeptide/
antioxidanți cu vitaminele A, C și E. 
Hidratează activ și diminuează 
semnele îmbătrânirii pielii.

Aplicați din abundență pe piele 
curățată. Folosiți dimineața și seara.

Pentru orice tip de piele.

HYDRATING FACIAL OIL
Acest ulei ultra ușor hidrateaza, 
hrănește și calmează pielea uscată / 
deshidratata și sensibila, cu un efect de 
lungă durată. Readuce stralucirea pielii 
obosite. Moringa, cătină și ulei de 
strugure, precum și antioxidanți 
stabilizati, lumineaza si ajuta la 
întinerirea pielii. 

Hrănește pielea cu ajutorul plantelor 
anti-inflamatoare 

Aplicati o picatura pe pielea curatată, 
dimineata și seara.

Pentru piele uscată, deshidratata, 
sensibila

   Produs              Utilizare                    Tipul 
                                                           de piele
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ORMEDIC® Linia de produse revoluționară a IMAGE Skincare, este o sinteză a ingredientelor bio cele mai pure, combinată cu 
eficiența medicală pentru atingerea rezultatelor atestate clinic.

Filozofia ORMEDIC® este redobândirea sănătății pielii cu ingrediente organice certificate, antioxidanți puternici și ingrediente vegetale 
esențiale, fără chimicale, acizi sau parabeni. Îngrijește fiecare tip de ten, restaurează echilibrul și sănătatea pielii – în mod natural.



Ingrediente bio cu eficiență medicală.
ORMEDIC
BALANCING FACIAL CLEANSER
Loțiune bio de consistența gelului, ce 
îndepărtează machiajul și impuritățile, 
reechilibrează pH-ul pielii, fără a folosi 
tonifiant.  Amestecul armonios din 
mușețel bio, ceai verde și pulpă bogată 
de mango asigură hrănirea esențială, 
redă echilibrul natural al pielii. Pielea 
devine moale, hidratată și curată.

Aplicați pe tenul umed și masați timp 
de 1 minut. Clătiți cu apă rece.

Pentru toate tipurile de piele.

BALANCING ANTI-OXIDANT 
SERUM
Ser mătăsos ultra-hidratant cu acid 
lactic vegetal, combinat cu ceai verde 
japonez bio, polifenoli și peptide cu 
complex de cupru. Asigură din interior 
echilibrul pielii, restabilește pentru timp 
îndelungat nivelul de hidratare optim, 
iar pielea devine intens hidratată și cu o 
strălucire sănătoasă.

Aplicați din belșug pe pielea curățată 
pentru restabilirea echilibrului zilnic.

Pentru toate tipurile de piele.

BALANCING BIO-PEPTIDE 
CRÈME
Cremă biopeptidică cu ingrediente bio, 
ce asigură pielii nutrienți și vitamine 
împotriva îmbătrânirii. Ceaiul verde bio 
japonez, aloe vera, mușețelul și 
semințele de struguri corectează și 
echilibrează pielea.

Aplicați din belșug pe pielea curățată. 
Pentru noapte.

Pentru toate tipurile de piele.

BALANCING GEL MASQUE
Mască organică, ultra-blândă, cu rol de
calmant și hidratare a pielii
dezechilibrate. Produs cu Aloe vera bio,
ceai verde şi Arnica montana. Încarcă
pielea instant cu substanțe hidratante,
nutrienți și super-antioxidanți. Produs 
compatibil cu majoritatea tipurilor de 
piele.
Pentru un ten echilibrat și strălucitor.

Aplicați pe toată fața timp de 5-30
minute. Clătiți cu apă caldă.

Pentru toate tipurile de piele.

BALANCING EYE LIFT GEL
Gel pentru îngrijirea pielii din jurul 
ochilor cu efect de lifting ce asigură 
echilibru și hidratare prin ingredientele 
bio cu eficiență medicală. Formula cu 
multipeptide ameliorează semnele 
îmbătrânirii.

Aplicați ușor pe pielea din jurul ochilor. 
Folosiți dimineața și seara.

Pentru piele dezechilibrată, lipsită de 
fermitate, riduri fine, în zona ochilor, 
pentru toate tipurile de piele.

BALANCING LIP 
ENHANCEMENT COMPLEX
Produs dezvoltat special pentru 
îmbunătățirea conturului și a volumului 
buzelor. Hidratează ultra-puternic, prin 
complexul polipeptidic umiditatea poate 
crește cu 40% prin aplicări repetate. 
Elimină ridurile fine, scade inflamația 
buzelor după intervenție. Folosirea 
produsului completează și amplifică 
efectul implantelor profesionale de 
buze.

Aplicați în cantități mici de câte ori 
simțiți nevoia. Aplicați pe buze și pe 
contur după implant.

Pentru buze uscate, deshidratate, în 
cazul ridurilor fine, după implant pe 
buze umflate.

   Produs              Utilizare                    Tipul 
                                                           de piele
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Linie de produse deosebit de eficiente pentru tratarea acneei, utilizează ingredientele anti-acnee cele mai eficiente și 
antioxidanți forte. CLEAR CELL combate acneea, reduce inflamația, reglează producerea de sebum și curăță pielea.
kinandtruly oily Tipul de pieles.



Dezvoltat pentru piele grasă și acnee.
CLEAR CELL
SALICYLIC GEL CLEANSER
Această loțiune gel pe bază de salicil, 
spumantă, îndepărtează cu blândețe 
machiajul și excesul de sebum, în 
același timp ce exfoliază fin celulele 
deteriorate, obținând astfel un ten 
neted, fin și mat. 

Folosiți dimineața și seara.

Pentru piele grasă, acnee, adolescenți.

MEDICATED ACNE LOTION
Loțiune zilnică, fără ulei, care 
controlează producerea de sebum și 
cantitatea bacteriilor. Amestecul 
antioxidanților hidratează și face pielea 
sănătoasă. Depigmentanții naturali din 
compoziție reduc roșeața specifică 
acneei.

Aplicați pe pielea curățată dimineața și 
seara. Se aplică și local, pentru tratarea 
acneei.

Pentru acnee activă și piele predispusă 
la acnee.

MEDICATED ACNE MASQUE
Mască pentru piele cu acnee ce 
conține acizi AHA/BHA, ce absoarbe 
instant sebumul în exces și curăță 
pielea. Nutrienții antioxidanți calmează 
deformările iritate și înroșite specifice 
acneei. Prin utilizarea produsului, 
pielea devine proaspătă și mată.

Folosiți de 1-3 ori pe săptămână, sau în 
funcție de necesitate. Se poate aplica 
și local pe coșuri.

Pentru acnee activă și piele predispusă 
la acnee

MEDICATED ACNE 
FACIAL SCRUB
Loțiune micro-exfoliantă, care tratează 
acneea activă cu peroxid de benzoil. 
Un amestec de antioxianți calmează 
deformările iritate, inflamate și înroșite, 
în timp ce face pielea sănătoasă și 
curată.
Folosiți dimineața și seara.

Pentru acnee activă și piele predispusă 
la acnee.

SALICYLIC CLARIFYING TONIC
Tonifiant cu acid salicilic/glicolic care 
curăță, îndepărtează excesul de 
sebum. Amestecul de antioxidanți face 
pielea proaspătă și mată. 

Folosiți de 2-3 ori pe zi. 

Pentru acnee activă și piele predispusă 
la acnee.

SALICYLIC CLARIFYING PADS
Pernițele cu acid salicilic/glicolic curăță 
și îndepărtează eficient excesul de 
sebum. Curăță în profunzime porii 
înfundați, foliculii piloși, curăță și 
împrospătază. Amestecul de 
antioxidanți calmează și reduce 
inflamația acneei. Excelent pe timpul 
călătoriilor sau după sport. Soluție 
excelentă de exfoliant pentru acasă.

Scoateți o perniță din cutie și ștergeți 
blând întreaga față, respectiv zonele 
afectate. Înainte de activități în aer liber, 
aplicați produsul pentru protecție solară 
PREVENTION + cu spectru larg.

Pentru acnee activă și piele predispusă 
la acnee.

MATTIFYING MOISTURIZER
PENTRU TENUL GRAS
O crema usoara hidratanta, care 
revitalizeaza pielea iritata. Derivatul de 
vitamina B6 îmbunătățește echilibrul 
sănătos al pielii prin minimizarea 
dimensiunii porilor, a stralucirii si a 
productiei de sebum , in timp ce 
vegetalele reduc aspectul de iritare și 
inflamare. Hidrateaza în timp ce 
absoarbe uleiurile de suprafață pentru 
un efect de împrospătare si matifiere.

Aplicati un strat subțire pe pielea curată 
dimineața și seara. Poate fi utilizata 
zilnic.

Pentru ten gras,iritat, inflamat, cu pete, piele 
sensibila,dupa interventii.

RESTORING SERUM 
FARA ULEI
Un ser hidratant ușor, fără ulei, care 
calmeaza si absoarbe uleiurile de 
suprafață pentru un efect de matifiere. 
Derivatul de vitamina B6 ajuta la 
restabilirea echilibrului sănătos al pielii 
prin minimizarea dimensiunii porilor, 
stralucire si productia de sebum in timp 
ce vegetalele reduc aspectul de iritare 
și inflamare. Fără parabeni.

Aplicati un strat subțire pe pielea 
curățată în fiecare dimineață. Aplicați 
din nou, după cum este necesar, în 
timpul zilei pentru hidratare 
suplimentară. Poate fi utilizat zilnic.

Pentru ten gras, iritat, piele cu probleme, 
inflamata, cu pete, piele sensibila, dupa 
interventii.

   Produs              Utilizare                    Tipul 
                                                           de piele
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The MAX™ aplică sistemul IMAGE cu trei faze CPNTM (Correction, Prevention, Nutrition=Corectare, Prevenire, Hrănire ). 
Ingredientele pure, active, produse în mod special, acționează la nivel celular împotriva deficienței de nutrienți, a stresului oxidativ și 
deteriorărilor cauzate de razele UV. Corectează chiar și deteriorările ADN.



Corectează, previne și hrănește.
the MAX

STEM CELL FACIAL CLEANSER
Loțiune zilnică delicată, fără acid, sulfați 
și parabeni, ce reechilibrează și 
optimizează nivelul de pH al pielii. 
Celulele stem vegetale și extractele 
organice hrănesc pielea și protejează 
împotriva poluărilor din mediu.

Aplicați din belșug cu mâna umedă pe 
față și pe gât. Masați fin timp de un 
minut, clătiți pe urmă cu apă caldă. 

Pentru toate tipurile de piele.

STEM CELL SERUM
Acest ser revoluționar de zi și de
noapte întinerește pielea într-o nouă
dimensiune. Tehnologia multistrat al
nutripeptidelor acționează sinergetic,
face pielea fermă, în timp ce tehnologia
celulelor stem într-un complex exclusiv,
ajută mecanismul de autoapărare și
sănătatea celulelor. Reduce activ
apariția ridurilor de mimică, a ridurilor
adânci, și a altor semne ale
îmbătrânirii. Concentrația neegalat de
ridicată a ingredientelor eficiente face
ca efectul să fie MAXim. Ingredientele
capsulate prin Vectorize-Technology™
asigură efect de lungă
durată și îngrijire intensă.

Pentru rezultate optime, aplicați 
dimineața și seara pe pielea curățată și 
masați ușor.

Pentru piele matură, riduri de mimică și 
riduri cauzate de soare, piele obosită.

STEM CELL CRÈME
Această cremă revoluționară de noapte 
cu celule stem are proprietăți  
antioxidante deosebite. Tehnologia 
nouă cu celule stem din plante alpine 
întărește mecanismul de autoapărare 

al pielii. Concentrația maximă a 
peptidelor îndepărtează ridurile de 
mimică și ajută regenerarea de 
colagen. Efectul  MAXim este obținut 
prin concentrația ridicată al 
ingredientelor organice, fără substanțe 
chimice și conservanți. Ajută 
regenerarea și mecanismul natural de 
autoapărare al pielii. Ingredientele 
capsulate prin Vectorize- TechnologyTM 
asigură efect de lungă durată pe 
parcursul a 48 de ore și îngrijire 
intensă.

După curățarea pielii, aplicați pe față și 
pe gât, masați ușor. Pentru rezultate 
maxime se poate utiliza zilnic.

Pentru piele matură, deshidratată, riduri 
de mimică fine sau mai pronunțate, 
piele afectată de factori de mediu.

STEM CELL MASQUE
De neegalat în concentrația sa maximă 
de ingrediente active, aceasta masca 
faciala de lux intinereste, regenerează 
și revitalizează pielea obosita, 
îmbătrânita. Formula special creata, cu 
mai multe celule stem derivate din 
plante, peptide puternice și produse 
vegetale naturale, pentru a restaura 
tinerețea și strălucirea pielii.

Aplicati un strat subțire pe pielea fetei 
curatata, pe gat, piept și mâini timp de 
5-10 minute. Clătiți cu grijă cu apă 
caldă. Folositi de 3-4 ori pe săptămână, 
pentru intinerire MAXima.

Pentru toate tipurile de piele, ten 
îmbătrânit, pierderea strălucirii..

STEM CELL EYE CRÈME
Este generația următoare a cremelor 
revoluționare de zi și de noapte pentru 
îngrijirea pielii din jurul ochilor, pe baza 
concentrației ridicate în factorii de 

creștere extrase din celule stem 
vegetale, și previne semnele 
îmbătrânirii cauzate de radicalii liberi 
nocivi. Diminuează apariția ridurilor 
fine, a celor profunde, precum și a 
pungilor sub ochi. Previne îmbătrânirea 
celulelor cu ajutorul celulelor stem din 
struguri, floare de colț și argan. 

Aplicați o cantitate de mărimea unui 
bob de mazăre pe pielea din jurul 
ochilor. În caz de nevoie, repetați 
aplicarea.

Pentru piele matură, riduri fine, piele 
uscată, piele sensibilă.

STEM CELL NECK LIFT
Aceasta crema de lifting pentru gât și 
decolteu are ca tinta pielea lasata, 
cutele adânci, ridurile si liniile fine. 
Conține concentrația maximă de 
peptide inovatoare combinate cu 
tehnologia de celule stem derivate din 
plante, care ajută la creșterea 
elasticității, Luminează, întinde și 
defineste gâtul și maxilarul. Arati  mai 
tanara dupa doar cateva aplicatii.

Vectorize-Technology™ 

Ingrediente cu rezultate vizibile de 
ridicare a conturului.

Efectul anti-gravitație pentru zona 
maxilarului și a gâtului

Aplicati o cantitate suficienta cu mainile 
ude pe față și pe gât. Masati usor timp 
de un minut și îndepărtati cu apă caldă
Toate

Vectorize-Technology ™ oferă un 
complex încapsulat de ingrediente care 
de  elibereaza timp de 48 de ore pentru 
un efect intens de lunga durata.
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Evoluția produselor hidratante cu protecție solară  UVA/UVB de spectru larg. Cercetările medicale au demonstrat faptul, că razele 
solare, poluarea, stresul, fumul de țigară sunt principalele cauze ale apariției cancerului de piele și îmbătrânirii accelerate la piele. 
Protejați pielea zilnic cu produsele hidratante IMAGE dezvoltate pentru diferitele tipuri de piele.



Evoluția produselor hidratante cu protecție solară  UVA/
UVB de spectru larg.

PREVENTION +
DAILY HYDRATING MOISTURIZER 
SPF 30+
Produs hidratant ce acționează profund și de 
lungă durată, pentru piele uscată/
deshidratată, sensibilă/predispusă la 
rozacee, și cu protecție solară UVA/UVB cu 
spectru larg. Formula transparentă, se 
absoarbe ușor și fără urme. Îmbogățită cu 
antioxidanți, vitamine și ceai verde cu efect 
antiinflamator. Oferă protecție supremă și 
previne  efectele nocive asupra pielii.

Aplicați pe pielea curățată în fiecare 
dimineață pentru hidratare și protecție 
supremă. Repetați aplicarea la fiecare 2 ore, 
sau în caz de nevoie dacă vă aflați la soare.

Pentru piele uscată/deshidratată, foarte 
sensibilă și predispusă la rozacee.

DAILY MATTE MOISTURIZER
OIL-FREE SPF 32+
Hidratant fără ulei pentru utilizare zilnică și 
protecție solară UVA/UVB cu spectru larg. 
Datorită tehnologiei micro-burete, absoarbe 
sebumul superficial și pielea devine mată. Cu 
ajutorul generației noi de antioxidanți 
combate radicalii liberi, respectiv diminuează 
efectele nocive ale soarelui și factorilor de 
mediu.

Aplicați pe pielea curățată în fiecare 
dimineață pentru hidratare și protecție 
supremă. Repetați aplicarea la fiecare 2 ore, 
sau în caz de nevoie dacă vă aflați la soare.

Combinat pentru piele grasă/predispusă la 
acnee și pentru bărbați.

DAILY TINTED MOISTURIZER
OIL-FREE SPF 30+
Hidratant colorat pentru utilizare zilnică și 
protecție solară UVA/UVB cu spectru larg, ce 
conferă pielii o nuanță uniformă și strălucire. 
Cu ajutorul generației noi de antioxidanți 
combate radicalii liberi, respectiv diminuează 
efectele nocive ale soarelui și factorilor de 
mediu. Datorită formulei ușoare și translucide 
se absoarbe rapid și fără urme. 

Aplicați în fiecare dimineață pe pielea 
curățată pentru hidratare zilnică și protecție 
supremă. Repetați aplicarea la fiecare 2 ore, 
sau în caz de nevoie dacă vă aflați la soare.

Pentru orice tip de piele, pentru ten cu 
nuanțe neuniforme.
 

DAILY ULTIMATE PROTECTION 
MOISTURIZER SPF 50
Hidratant ușor, ultra-translucid cu protecție 
solară UVA/UVB de spectru larg incorporată, 
apără pielea în mod cuprinzător și previne 
deteriorarea ei. Grație noii tehnologii, 
combină oxidul de zinc transparent, ca 
elementele fizice de protecție solară, cu 
antioxidanți eficienți, pentru prevenirea 
daunelor produse de radicalii liberi și apără 
de efectele factorilor de mediu. Efectul de 
îmbătrânire a celulelor la expunerea la soare 
este întârziată cu ajutorul celulelor stem 
vegetale. Este recomandat folosirea și după 
intervenții estetice.

Aplicați în fiecare dimineață pe pielea 
curățată pentru hidratare zilnică și protecție 
supremă. Repetați aplicarea la fiecare 2 ore, 
sau în caz de nevoie dacă vă aflați la soare.

Pentru orice tip de piele, piele intens expusă, 
la activități sportive, în urma operațiilor 
estetice.

DAILY ULTRA SHEER SPRAY 
SPF 45+
Spray hidratant ușor, ultra-translucid cu 
protecție solară UVA/UVB de spectru larg 
incorporată, care apără pielea în mod 
cuprinzător. Grație noii tehnologii, combină 
oxidul de zinc transparent, ca elementele 
fizice de protecție solară, cu antioxidanți 
eficienți, pentru prevenirea daunelor produse 
de radicalii liberi și apără de efectele 
factorilor de mediu. Sub forma unei spume 
translucide se pulverizează pe piele, după 
absorbție conferă pielii o senzație uscată. 

Aplicați în fiecare dimineață pe pielea 
curățată pentru hidratare zilnică și protecție 
supremă. Repetați aplicarea la fiecare 2 ore, 
sau în caz de nevoie dacă vă aflați la soare.

Pentru orice tip de piele, piele puternic 
expusă, la activități în aer liber, pentru copii 
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Produsele BODY SPA țintesc starea generală de bine, sănătoasă și îngrijesc pielea la nivel celular. Linia de produse a fost dezvoltată 
astfel încât, să regenereze celulele, să hrănească pielea, țintind specific zonele problemă. Alegeți și Dumneavoastră produsele BODY
SPA, dacă doriți o îmbunătățire a aspectului pielii, inversarea semnelor îmbătrânirii și dacă ați dori o piele mai fermă, mai netedă și 
mai strălucitoare.



BODY SPA

CELL.U.LIFT FIRMING BODY 
CRÈME WITH EPP™ COMPLEX
Această loțiune de corp revoluționară 
nouă este concepută pentru a acționa 
în cazul pielii lipsite de fermitate, la 
nivel celular. Marca înregistrată EPPTM 
Complex (Enzyme PolypeptideTM 
Complex exclusiv de la IMAGE) 
întărește fibrele de colagen și reduce 
volumul lipidelor și a țesuturilor situate 
dedesubt. Analize clinice efectuate de 
chirurgi plastici au demonstrat, că 
pielea devine mai fermă, suprafața ei 
devine mai netedă și mai hidratată 
odată cu folosirea acestor produse. 

Aplicați dimineața și seara pe pielea 
curățată și exfoliată în prealabil, masați 
ușor.

Pentru pielea lipsită de fermitate pe 
picioare, brațe, coapse, abdomen și 
gât. Pentru întărirea pielii pe abdomen 
înainte și după graviditate. În urma 
liposucției, pentru a ajuta contracția 
pielii. Pentru zone umflate  după 
operație.

REJUVENATING BODY LOTION
Loțiune de corp ultra-hidratantă, care 
exfoliază și întinerește pielea cu 
ajutorul concentrației înalte de acid 
glicolic, antioxidanți și peptide. După 
folosire, pielea devine proaspătă, fină și 
strălucitoare.

Aplicați din belșug pe toată suprafața 
corpului și lăsați câteva minute să se 
absoarbă.

Pentru toate tipurile de piele, piele 
dură, obosită, matură.

EXFOLIATING BODY SCRUB
Pentru un gomaj desăvârșit cu acest 
scrub puternic. Acțiune triplă a formulei, 
cu coajă de nuci măcinate pentru 
gomaj progresiv, ulei de migdale pentru 
hidratare și vitamina E capsulate pentru 
îngrijire. Gomajul stratului de piele 
uscată și obosită în așa fel, încât 
echilibrul pH-ului nu se modifică. Ajută 
regenerarea naturală a celulelor. Prin 
folosirea produsului pielea devine 
strălucitoare și catifelată.

Masați cu acest produs pe pielea udă 
timp de 2 minute. Clătiți bine. Folosiți 
zilnic pentru exfolierea și întinerirea 
pielii.

Pentru toate tipurile de piele, piele 
obosită. Pregătește pielea pentru 
aplicarea produsului autobronzant.

FACE AND BODY BRONZER
Această cremă hidratantă este potrivită 
atât pentru față, cât și pentru corp. 
Asigură un bronz auriu natural fără 
plajă. Nuanța se formează progresiv cu 
utilizarea zilnică.

Exfoliați fața cu loțiune AGELESS total 
facial cleanser, iar corpul cu BODY 
SPA exfoliating body scrub. Aplicați o 
mică cantitate pe toată suprafața 
corpului și pe față, ca o loțiune. Masați 
bine. Lăsați câteva minute pentru 
absorbție, înainte să aplicați produsul 
hidratant IMAGE PREVENTION + 
pentru protecția zilnică. După folosire 
spălați-vă pe mâini.

Pentru toate tipurile de piele.
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Faceți cunoștință cu următoarea generație a ingredientelor de depigmentare. Elimină rapid diferitele forme ale pigmentației, de la 
petele cauzate de razele solare până la melasmă. Produse dezvoltate de chirurgi plastici. Această linie de produse de depigmentare 
intensă utilizează marca înregistrată Vectorize-TechnologyTM prin care substanțele puternice de depigmentare capsulate ajung în 
piele, astfel corectând și prevenind pigmentația și tenul neuniform.



Pentru toate tipurile de piele, pentru un ten 
uniform, depigmentat și strălucitor.

ILUMA

INTENSE LIGHTENING CLEANSER
Această loțiune zilnică fără sulfați 
îndepărtează blănd și delicat impuritățile 
superficiale, între timp depigmentează 
pielea și tenul. Această loțiune pe bază de 
ulei ajută la îndepărtarea petelor închise 
de pe piele cu ajutorul celulelor stem 
vegetale și a substanțelor de 
depigmentare vegetale. Pregătește în 
mod optim folosirea produselor ILUMA.
Aplicați din abundență pe față și pe gât. 
Masați ușor timp de un minut după care 
clătiți cu apă caldă.

Pentru toate tipurile de piele, ten 
neuniform, pete închise, pigmentări.

INTENSE BRIGHTENING 
EXFOLIATING POWDER
O pulbere de lustruire unic de lux, care 
curăță delicat și exfoliază toate tipurile de 
piele. Amestecul ultrasoft micro-exfoliant 
elimină resturile si uleiul din pori oferind în 
același timp beneficii de hidratare pe 
termen lung și anti-îmbătrânire. Conține o 
nouă generație de produse vegetale 
naturale, enzime si antioxidanti pentru a 
ajuta pielea să ajungă la un nou nivel de 
strălucire.

Se agită o cantitate mică în palme umede şi 
se activează prin frecarea mâinilor 
împreună pentru a forma o spumă ușoară. 
Masaţi ușor în piele evitând zona ochilor și 
clătiți bine. Utilizați de două ori pe zi, 
dimineața și seara, pe față și corp.

Toate tipurile de ten, ten fără radianţă.

INTENSE LIGHTENING SERUM
Un ser ușor, fără ulei, care tratează 
pigmentația pielii și roșeața. Complexul 
din substanțe de depigmentare vegetale, 
vitamina C și extract de sâmbure de 
struguri calmează delicat inflamarea, 
asigurând o piele curată și proaspătă. 
Calmează pielea în totalitate după 
intervenții, epilare cu ceară sau cu laser. 

Ideal pentru toate tipurile de piele. 
Vectorize-TechnologyTM asigură un 
complex capsulat de substanțe active, ce 
asigură îngrijire intensă cu efect de lungă 
durată timp de 48 de ore.
Aplicați pe pielea curățată dimineața.
Rozacee, piele afectată de soare, ten 
neuniform, piele iritată, după peeling.

INTENSE BLEACHING SERUM
Ser intens fără ulei, cu hidrochinonă, acid 
glicolic, acid azelaic și substanțe naturale 
de depigmentare, care elimină eficient 
pigmentările pielii. Uleiul de arbore de 
ceai calmează pielea inflamată și folosirea 
produsului devine delicată. 
Aplicați pe pielea curățată dimineața și 
seara. Folosiți pe lângă și produsul 
PREVENTION+ în fiecare zi.

Pentru pistrui, melasmă, pigmentație după 
graviditate, pigmentație.

INTENSE BRIGHTENING CRÈME
Această cremă revoluționară nouă de 
depigmentare tratează eficient petele de 
îmbătrânire și hiperpigmentația. Conține 
un complex exclusiv de depigmentare, ce 
tratează pigmentația pielii, și o face 
radiant de frumoasă, cu aspect tineresc și 
sănătos. Complexul Vectorize-
TechnologyTM asigură substanțe 
capsulate, ce asigură îngrijire intensă cu 
efect de lungă durată timp de 48 de ore.
După curățare, aplicați și masați pe față și 
pe gât. Pentru efect maxim se poate folosi 
zilnic.
Pentru ten neuniform, hiperpigmentație, 
pete ale îmbătrânirii, melasmă, 
pigmentații.

INTENSE BRIGHTENING EYE CRÈME
Iluminează zona delicată a ochilor cu 
acestă cremă  luxoasă ultra-hidratantă de 
ochi. Ajută la reducerea semnificativă a 
semnelor vizibile ale îmbătrânirii în jurul 
ochilor, inclusiv umflatura, cercurile de 
culoare închisă, ridurile si pielea laxă. 
Fitonutrienti, peptidele și agenții de iluminat 

inovatoare ajută la restabilirea unui aspect 
vibrant, tineresc. Ochii apar instantaneu mai 
fermi, mai luminoşi şi mai radianţi.

Aplicați dimineața și seara, o cantitate de 
mărimea unui bob de mazăre cu vârful 
degetelor pe pleoapele superioare și 
inferioare și în jurul zonei ochilor.

Cearcăne, pierderea strălucirii, umflături, 
piele laxă, ochi cu semne de îmbătrânire.

INTENSE LIGHTENING 
BODY LOTION
Această loțiune de corp revoluționară de 
depigmentare intensă repară tenul drastic. 
Cu ajutorul unui complex exclusiv de 
depigmentare uniformizează pigmentația 
pielii, ameliorează petele îmbătrânirii și 
hiperpigmentația. Complexul Vectorize-
TechnologyTM conține substanțe 
capsulate, ce asigură îngrijire intensă cu 
efect de lungă durată timp de 48 de ore.

Aplicați pe pielea curățată și exfoliată 
dimineața și seara, masați ușor. Nu folosiți 
pentru față.

Pentru pigmentație, hiperpigmentație, 
pete ale îmbătrânirii, ten neuniform, pete 
închise, melasmă.

INTENSE LIGHTENING 
HAND CRÈME SPF 15
Cremă de mâini hidratantă pentru utilizare 
zilnică, cu substanțe de depigmentare 
pentru eliminarea petelor îmbătrânirii. 
Oferă protecție solară UVA/UVB cu 
spectru larg, combate efectele radicalilor 
liberi și al factorilor agresivi de mediu, cu 
ajutorul antioxidanților puternici.

Folosiți zilnic pentru protecție maximă și 
hidratare. Repetați aplicația în timpul zilei, 
în cazul expunerii la soare. 
Pentru semne ale îmbătrânirii și pete, 
pentru piele uscată/deshidratată.
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Cheers to a  FLawless image.

Noroc la o IMAGEine ireproşabilă! I BEAUTY oferă produse şi  
ustensile pentru a descoperi un ten impecabil mai sănătos în 
fiecare zi.  

Fond de ten zilnic, sănătos cu un sistem CPN™:
Corectare- ascunde imperfecțiunile cu potrivire perfectă a culorilor
Prevenire- protecție de zi cu zi, vindecare și anti-îmbătrânire
Nutriţie- oxigenare și ingrediente botanice

ÎN CURÂND!



Noroc la o IMAGEine ireproşabilă! I BEAUTY oferă produse şi  
ustensile pentru a descoperi un ten impecabil mai sănătos în 
fiecare zi. 

I BEAUTY

I PRIME FLAWLESS BLUR GEL
Pregăteşte pielea pentru perfecţiune cu 
acest uimitor blur gel. Reduce 
vizibilitatea ridurilor profunde și a liniilor 
fine și lasă pielea fără cusur pentru 
aplicarea machiajului sau a cremei 
hidratante de zi cu zi. Un amestec 
puternic de antioxidanti puternici, 
derivate din celulele stem din plante și 
produse vegetale luptă împotriva 
daunelor radicalilor liberi care cauzează 
îmbătrânirea pielii.
Ascunde imperfecţiunile. Gata pentru 
fotografii într-o singură aplicare.

Aplicaţi pe pielea curată, hidratată. 
Folosiţi singur sau sub fondul de ten I 
CONCEAL.

Toate tipurile de ten.

I CONCEAL FLAWLESS 
FOUNDATION SPF 30
Este iluminator, uşor şi rezistent la 
apă. Fond de ten care vindecă și 
ascunde pentru a dezvălui un ten 
impecabil,  mai sănătos în fiecare 
zi.

Aplicați o cantitate mică cu vârful 
degetelor pe față și gât. Utilizați zilnic 
pentru a proteja de efectele mediului, 
ca machiaj de zi cu zi, sau după cum 
este necesar, după proceduri 
cosmetice.

Disponibil în 6 culori colors (porcelain, 
natural, beige, suede, toffee, mocha) 
pentru toate stagiile Fitzpatrick.

FLAWLESS REJUVENATING 
EYE PADS - – ÎN CURÂND!
Aceste dischete pe bază de apă de 
cocos, netezesc şi revitalizează zona 
ochilor în timp ce elimină machiajul. 
Acidul hialuronic şi extractele de plante 
estompează liniile fine şi ridurile, 
promovând aspectul natural şi tineresc 
al pielii. Calmează iritaţiile, reduc 
pungile de sub ochi şi energizează 
ochii obosiţi. 

Curăţă, reîmprospătează şi tonizează 
într-un singur pas. 

Pentru rezultate optime, ştergeţi uşor 
zona ochilor şi pleoapele.

Toate tipurile de ten.

NO. 101  FLAWLESS  FOUNDATION 
BRUSH
Atinge tenul perfect cu această pensulă 
pentru fond de ten de calitate 
profesională. Periile dense sunt făcute 
special pentru a acoperi conturul feţei 
perfect, astfel întinzând fondul de ten 
uniform, pentru un aspect airbrushed. 

Perfect pentru aplicarea serumului, 
fondului de ten sau a cremei colorate.
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DESIGNER PEELS

N O T  A L L  P E E L S  A R E  C R E AT E D  E Q U A L

Organic Aloe Vera  
Gel Base

Detox  
Complex

Energy  
Complex

Plant-derived  
Stem Cell Technology

Protection  
Complex

P

Botanical Lightening 
Complex



I PEEL
ORGANIC | ORMEDIC LIFT
Ingrediente bio cu eficiență medicală, 
pentru restabilirea echilibrului natural 
al pielii.

REDNESS | THE SIGNATURE 
FACE LIFT
Tratament orientat spre performanță 
cu vitamina C și enzime pentru orice 
tip de piele,  și pentru rozacee sau 
piele sensibilă.

PIGMENT | LIGHTENING 
LIFT PEEL
Amestec de acid glicolic și retinol cu 
efect regenerant, ce ameliorează 
vizibil ridurile fine și cele adânci.

AGING | WRINKLE LIFT PEEL
Amestec de acid glicolic și retinol cu 
efect regenerant, ce ameliorează 
vizibil ridurile fine și cele adânci.

ACNE | ACNE LIFT PEEL
Amestec de acizi AHA și BHA cu 
ingrediente antiinflamatoare, tratează 
eficient diferitele faze ale acneei.

ADVANCED ACNE | 
BETA LIFT PEEL
Tratament puternic, exclusiv cu acid 
salicilic, ce tratează rapid și eficient 
deformările medii/grave de acnee.

ADVANCED ANTI-AGING | 
PERFECTION LIFT PEEL 
Amestecul exclusiv al acizilor alfa- și 
beta-hidroxi, retinol cu antioxidanți 
puternici, peptide corectoare și celule 
stem de origine vegetală realizează 
„perfecțiunea”. Tratează pigmentația 
avansată, acneea și îmbătrânirea.

RX | TCA ORANGE PEEL 
Un peeling TCA efectuat doar de 
medic, ce tratează eficient și 
corectează pielea îmbătrânită și cea 
afectată de razele solare.

I ENHANCE
25% VITAMIN C FACIAL 
ENHANCER 
Antioxidanți și protecție la nivel celular
 

25% HYALURONIC FACIAL 
ENHANCER 
Hidratare intensificată a pielii. 

25% KOJIC ACID FACIAL 
ENHANCER 
Depigmentare intensificată, tratament 
al pigmentației.

25% ANTI-OXIDANT FACIAL 
ENHANCER 
Vindecare intensificată și efect 
antiinflamator 
 
 
25% STEM CELL FACIAL 
ENHANCER 
Protecție intensificată la nivel celular și 
efect anti-îmbătrânire.

25% RETINOL FACIAL 
ENHANCER
Regenerare intensificată a pielii și 
sinteză colagen. 

I RESCUE
POST TREATMENT 
RECOVERY BALM
I RESCUE POST TREATMENT 
RECOVERY BALM
Acest complex multiuncţional
restaurativ cu ingrediente organice
ajută procesul de regenerare al pielii
după tratamente cu laser sau
peelinguri chimice. Ajută la
reducerea dramatică a pierderii de

apă transepidermale, discomfortului,
roşeţii şi iritaţiilor cu ajutorul
ingredientelor derivate din plante şi
al antioxidanţilor

Conceput de chirurgi plastici pentru 
a fi folosit după tratamente.

Fără parabeni, ulei mineral şi petrol.

Ingrediente organice certificate.

Aplicaţi pe zona de tratat, cât
de des simţiţi nevoia.

Piele după intervenţii.

Pielea superbă începe cu pielea sănătoasă. Pentru 
sănătatea pielii este nevoie de tratament deosebit de 
eficient, personalizat pentru problema de piele dată. 
Tratamentele IMAGE sunt perfect completate de 
produsele pentru acasă de îngrijire a pielii, care 
amplifică și întrețin rezultatele fantastice.



IMAGESKINCARE.COM.RO

Imaginați-vă, că pielea proaspătă, sănătoasă  de sub epiderma deteriorată, se eliberează printr-un tratament, ce este 
delicat și răcoritor în același timp.

O2 LIFT oferă o senzație spa premium cu ajutorul ingredientelor concentrate cu enzime, oxigen, celule stem de 
origine vegetală și peptide, iar rezultatele sunt imediate.

Acest tratament spa de lux, cu efect anti-îmbătrânire asigură strălucire, fiind și sănătos în același timp.
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Tratament spa de lux, ce exfoliază, 
asigură strălucire și încarcă cu oxigen.

O  lift

GEL-TO-MILK CLEANSER
Această loțiune fără acizi și sulfați 
ajunge pe piele sub forma unui gel 
bogat, după care se transformă rapid 
într-o loțiune cremoasă, lăptoasă, 
îndepărtează delicat machiajul și 
impuritățile. Încetinește îmbătrânirea cu 
ajutorul celulelor stem de origine 
vegetală, substanțele vegetale 
depigmentează activ și fac pielea 
strălucitoare.

ENZYMATIC FACIAL PEEL
Un produs exfoliant revoluționar, ce 
pornește sub forma unui gel dens. 
Pellingul cu enzime din fructe, devine 
lichid pe piele, curăță epiderma 
deteriorată, este delicat, totuși face o 
reînnoire a pielii eficientă și completă.

OXYGENATED FACIAL MASQUE
Masca specială a tratamentului O2 își 
face efectul cu tehnologie spumantă. 
Masca oxigenantă generează bule de 
oxigen și rezultă o piele luxos de 
strălucitoare în câteva minute. Are efect 
imediat în cazul oricărui tip de piele. 

STEM CELL FACIAL ENHANCER
Acesta este adevăratul ser intensiv 
“Age later”, produs de intensificare cu 
efect puternic de prevenire, al cărui 
scop este alimentarea pielii cu 
substanțe active, precum celule stem, 
antioxidanți, ingrediente vegetale 
puternice, asigurând protecție maximă 
împotriva îmbătrânirii și deteriorării 
celulelor.

TINTED MOISTURIZER
Hidratantul colorat se aplică pe toată 
suprafața tratată, și conferă pielii 
strălucire, tenul devine uniform, în timp 
ce asigură protecție solară împotriva 
razelor UVA/UVB. Acest hidratant fără 
ulei este ideal pentru finalizarea 
tratamentului.



Fundaţia Care for Skin este o organizaţie non-profit creată să ajute 

persoanele care suferă de leziuni grave ale pielii din cauza accidentelor, 

tumorilor, arsurilor, cicatricilor sau a abnormalităţilor genetice.

Ţelul nostru este să redăm aspectul natural al pielii, celor care fără 

ajutorul nostru, nu ar reusi sa suporte costurile interventilor chirurgicale.

Să dăm înapoi...
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A J U TĂ M  O R I U N D E  E S T E  N E V O I E  D E  P I E L E



Cu noi este 
mai ușor.
Produsele IMAGE Skincare sunt ușor de folosit și compozițiile 
noastre sunt pur și simplu, cele mai bune. Chimiștii recunoscuți 
pe plan internațional și medicii cu care colaborează intens, 
dezvoltă toate produsele cu cele mai moderne metode de 
cercetare. IMAGE își dezvoltă produsele din substanțe de 
calitate superioară, ecologice, de concentrație medicală, pe 
care le testează în mod etic în mediu clinic, și care satisfac 
orice nevoie a pielii.
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