
KOZMETIKA NOVE PRIHODNOSTI



I Z V R S T N A  K A K O V O S T

100% NARAVNA
100% BREZ KONZERVANSOV
100% UČINKOVITA
100% ZANESLJIVA

UPORABNA TUDI 36 MESECEV
PO ODPRTJU PRODUKTOV
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Vsi izdelki NEOVITA HerbaCeuticalsTM 
temeljijo na Salutogene Beauty konceptu, 
ki zagotavlja obnovo in zdravje kože.

So brez konzervansov.
Imajo edinstveno embalažo za doziranje 
pene.

So brez gostil, mineralnih in silikonskih 

olj ter barvil.

NEOVITA Mouse-Carrier-sistem predstav lja 
edinstveno tehnologijo, ki omogoča učinkovito 
absorbcijo aktivnih sestavin v globlje plasti kože.

NEOVITA uravnava zaščitno  plast  kože, ki 
je podlaga za učinkovito delovanje posebej 
izbranih sestavin. Rezultat je vid no in občutno 
lepša koža.

NEOVITA je ekskluzivno na razpolago samo 
v  visokokvalitetnih kozmetičnih  sa lonih in 
SPA centrih.

 

         

Salutogene Beauty Concept – 
harmonija narave in znanosti

Nova generacija izdelkov za nego kože

NEOVITA HerbaCeuticalsTM predstavlja alternativo za zdravo kožo. Je kombinacija moči rastlin in 
najkvalitetnejših inovativnih učinkovin, namenjenih celoviti negi kože z vrhunskimi rezultati. Vsi 
izdelki imajo sterilno embalažo in so zaradi SINGER postopka brez kakršnih koli konzervansov.

Najboljše iz narave in znanosti

NEOVITA HerbaCeuticalsTM z rastlinsko močjo in inovativnimi učinkovinami skrbi za sijočo in zdra vo 
kožo ter izjemno počutje. Visokokvalitetne naravne surovine so pridobljene z biološko na dzorovano 
pridelavo v lastnih laboratorijih.

Posebej učinkovito za lepo kožo
Edinstven Mousse-Carrier-sistem zagotavlja visoko učinkovitost NEOVITA kozmetike. 

HerbaCeuticalsTM

Visokokvalitetne esence iz čistih, skrbno pridelanih rastlinskih olj podpirajo naravne funkcije kože. 
Z Mousse-Carrier-sistemom se lahko učinkovine vežejo v strukturo kožnih lipidov in učinkovito 
okrepijo zaščitno funkcijo kože.

Okoljsko zavedni
V nasprotju z običajnimi izdelki so izdelki NEOVITA na voljo v embalaži, primerni za recikliranje. 
Bistveni del fi ozofije trajnosti NEOVITA je razbremenitev okolja in skrbna poraba dragocenih 
zakladov narave.

Sprostitev in harmonija čutov

Celovitost kozmetike NEOVITA pomeni harmonijo med dušo in telesom.

Dobrodošli pri harmoniji narave in znanosti!
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Metoda za ohranjanje obstojnosti NEOVI TA 
HerbalCeuticals, omogoča naravno ohranjanje 
kožne flore
 
NEOVITA kozmetika jamči:

Uporabo naravne izvirske vode.

Skrbno izbiro inovativnih učinkovin.

Skrbno predelavo izdelkov v pene.

Polnjenje v sterilno embalažo. 

      Preprečevanje stika z  zunanjimi 
      nečistočami.

Končni produkt je v obliki nežnega 
moussa, brez konzervansov.

 Narava kot vzgled

Z napredkom civilizacije se je pojavila povečana občutljivost ljudi na konzervanse. Zaradi 
tega bi bilo z vidika zdravja bolje, da bi se jim odpovedali. V tem so si strokovnjaki 
enotni, v praksi pa je drugače. V kozmetiki najdemo poleg ostalih snovi tudi parabene.

Indirektno konzerviranje kot alternativa?

Domnevna alternativa parabenom so sredstva, ki imajo poleg drugih tudi baktericidne 
učinke in s tem konzervirni učinek, kot npr. propilen glikol, butilen glikol, fenetil alko-
hol, EDTA, sorbitol. Kozmetični preparati so s temi substancami direktno ali indirektno 
kemično konzervirani.

SINGER postopek ukinja vsakršne konzervanse

NEOVITA nudi razkošno, zdravo in visoko kvalitetno fizikalno pripravo obstojnosti.
Za dobro prenašanje kozmetike je vrsta embalaže enako pomembna kot vsebina. Zato 
so vsi NEOVITA izdelki pripravljeni z zdravo fizikalno stiskalno sterilizacijo v sterilnem 
dozirniku za peno. Ta tehnologija zagotavlja čisto kozmetiko na podlagi celovitega, 
zdravju prijaznega koncepta. Zaradi zdravja ljudi smo se dosledno odpovedali 
kemičnemu konzerviranju.

SINGER  postopek  je  bil  znanstveno  potrjen  v  okviru  večletnega  raziskovanja  na  
univerzi v Heidelbergu.
 

Naravna, koži prijazna kozmetika
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NEOVITA HerbaCeuticals je celovit sistem nege 
kože, s katerim dosežemo popolno učinkovitost.

Že pri čiščenju kožo optimalno pripravimo na 
negovalne izdelke, ki sledijo. Skrbno in inten-
zivno čiščenje kože je ključ do vidnih rezultatov.
Izdelki delujejo z roko v roki in tako korak za 
korakom skrbijo za optimalne rezultate.
Intenziven učinek naravnega Mousse-carri er 
sistema krepi in utrjuje kožo.

NEOVITA kozmetika ob redni uporabi za gotavlja 
lepo in zdravo kožo.

NEOVITA Skin  Treatment  Sistem za optimalno 
nego kože obsega:

Posebej nežen čistilni Mousse-carri er,

tonik za pomirjanje kože,
hladilni sprej z aloe vero za večjo moč 
učinkovin,

serume - specialni SOS izdelki za takojšnje 
izboljšanje kože,

maske za vse tipe kož,

dnevno in nočno nego za različne tipe kož.

NEOVITA Skin-Treatment-Sistem

Pri NEOVITA izdelkih je moč rastlin kombinirana z inovativnim sistemom učinkovin. Posebna tehnologija za pripravo nežnih pen skrbi, da se 
učinkovine natančno porazdelijo po koži. Izdelki vsebujejo zdravju prijazne sestavine, ki jih koža izvrstno prenaša. 

Poseben način delovanja NEOVITA Mousse-Carrier sistema

 Intenzivna nega – mikro mousse kroglice kot osnova 

Učinkovine so enakomerno porazdeljene v mikro penastih kro glicah. 
Kroglice tvorijo osnovo za enostavno porazdelitev penaste formulacije. 
Rezultati so izjemni.

  NEOVITA Natural Mousse-Carrier sistem
 

Koži identični lipidi se integrirajo v lipidni plašč kože in skrbijo za kvalitetno vpijanje NEOVITA učinko vin. 
Lipidni plašč kože se okrepi, poveča se vpojnost kože, kozmetka deluje bolj učinkovito.

Jedro Salutogene Beauty koncepta NEOVITA HerbaCeuticalsTM  je inovativni Mousse-Carrier sistem. Samo zdrava koža je lepa koža.

NEOVITA krepi lipidno funkcije kože

NEOVITA sistemi učinkovin pustijo koži dihati in preprečujejo okluzivni film na koži. Učinkovine spod budijo 
obnovo kože. Pomembna je stalna uporaba kompletnega NEOVITA Skin Treatment sistema.
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Intenzivno čiščenje kože

Intenzivno, a kljub temu nežno čiščenje, je 
podlaga učinkovite nege, kajti samo dobro 
očiščena koža je pripravljena za kvalitetno 
nadaljnjo nego.

NEOVITA Gentle Natural Cleansing vsebuje 
bio aloe vero, ki daje koži intenzivno vlažnost 
in jo optimalno pripravi na negovalne izdelke.
Najprej uporabimo posebej blago in než no 
Aloe Cleansing čistilno peno. Kožo navlažimo, 
nanesemo nežno čistilno peno in jo z ena-
komernimi krožnimi gibi vmasiramo, nato jo 
odstranimo z mlačno vodo. Takoj občutimo 
izjemno prijetno svežino.

Za intenzivno čiščenje se priporoča upo raba 
Soft Aloe pilinga enkrat do dvakrat na teden. 
Okrogli delci pilinga globinsko čistijo kožo, tako 
da je ob tem ne poško dujejo.
Zaključek čiščenja tvori Soothing Aloe tonic, 
ki odstrani vodne ostanke, daje koži dodatno 
vlažnost in jo pomirja.

Gentle Natural Cleansing
je prvi korak pri NEOVITA Skin Treat-
ment sistemu.

Aloe Cleansing Foam

Mousse Carrier sistem za blago čiščenje z najboljšimi 
negovalnimi rezultati je revolucija pri čiščenju kože. 
Po uporabi je koža mehka kot svila.

Aktivne učinkovine: Provitamin B5, aloe vera, alantoin, 
vzdrževalci vlažnosti (NMF).

Soft Aloe Peeling

Okrogli delci pilinga za intenzivno čiščenje in zdravo, lepo kožo.
Aktivne učinkovine: aloe vera, olje grozdnih pečk, nepozebnik.

Sensitive De Make-up 

Brez težav odstrani tudi močna ličila, ne da bi pri tem razdražil 
kožo. Koža postane nežna in sijoča.

Aktivne učinkovine: Olje navadne ogrščice, olje grozdnih 
pečk, aloe vera

Soothing Aloe Tonic 

Brez alkohola, pomirja in osveži.

Aktivne učinkovine: Aloe  vera,  izvlečki  vrtnice,  melise  in 
slezenovca, sol Mrtvega morja, NMF.

GENTLE NATURAL CLEANSING
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*Enzyme Peel und Calendula Skin Toner sta na voljo v praktičnem pakiranju.

GENTLE NATURAL CLEANSINGGENTLE NATURAL CLEANSING

Enzyme Peel*

Intenzivno delujoč, a kljub temu nežen Enzym-Peling Gel s 
papainom. Kožne nečistoče in poroženeli del kožne povrhnjice 
se skrbno odstranijo. Čas delovanja cca. 5 minut. Rezultat 
je viden takoj, koža je nežna in sijoča.

Aktivne učinkovine: Izvleček papaje (papain), aloe vera.

Calendula Skin Toner*

Ta izdelek z naravnimi rastlinskimi proteini dokonča 
En zym-Peeling proces in posebej blago čisti kožo.

Aktivne učinkovine: Izvleček  ognjiča,  izvleček  limonine
trave, pšenični proteini.

Grape Seed Peeling Set

Neovita Grape Seed Peel & Care omogoča popolnoma indi-
vidualni pristop k negi kože. Kombinacija nudi nežno, a in-
tenzivno, globinsko čiščenje kože. Mousse Carrier iz grozd-
nih pečk je nosilec mehanskega pilinga. Koži ob intenzivnem 
čiščenju nudi tudi izdatno nego, ki jo omogočajo naravna 
olja. Dodano repično in sojino olje ohranjata vlažnost in pro-
žnost kože.

Aktivne učinkovine Grape Seed Peeling Mousse: Voda, 
semensko olje Brassica Campestris, glicinsko sojino olje, 
Vitis Vinifera, dimetilni eter, fosforna kislina, magnezijev 
sulfat, benzil salicilat, ogljikov dioksid, dehidratanti in dišave.

Aktivne učinkovine Grape Seed Peeling delci: Saharoza, 
delci pečk Vitis Vinifrea.

Purifying Mask (čistilna maska)

Primerna je za mastno, celo aknasto kožo s povečanimi pora-
mi in pomanjkljivostmi. 

Preprečuje prekomerno izločanje sebuma. Z redno uporabo 
postane nečista koža gladka, sveža in nežna.

Aktivne učinkovine: Olje grozdnih pečk, zdravilna prst, 
jojobino olje, slezenovec, aloe vera.
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Je visokokvalitetna intenzivna nega, predstavlja 
takojšen vir hidratacije kože. Inovativni sistem 
učinkovin uravnava in krepi naravne funkcije 
kože in preprečuje prezgodnje staranje kože.
Aktivne učinkovine so:

Bio arganovo olje: Dragocen izvleček
arganovega sadeža – zlato iz Maroka. Viso-
komolekularni proteini v posebni kombinaciji  
dolgotrajno  krepijo  občutljiv hidrolipidni kožni 
film. Visoka vsebnost naravnih tokoferolov v 
arganovem olju zavira proste radikale v koži 
in s tem zavira staranje le-te.

Nepozebnik: Že indijanska plemena so ne-
pozebnik uporabljala za hitrejše celjen je ran 
in nego kože. Znanstvene raziskave kažejo, da 
nepozebnik pomirja kožo in deluje protivnetno.

Moisture Plus Complex: Intenzivno delujo ča 
kombinacija iz rastlinskega glicerina in medi-
cinske ureje za učinkovito vlaženje kože.
 
 

Moisture & Argan Skin Care Active Day Care

Visokokvalitetna dnevna krema. Intenzivna 24-urna nega, 
ki daje koži vlažnost in jo z nežnim Pre-Aging efektom krepi. 
Primerna je tudi za nego občutljive mlade kože.

Aktivne učinkovine: Bio arganovo olje, olje grozdnih pečk, 
olje navadne ogrščice, sončnično olje, izvleček nepozebnika, 
Moisture Plus Complex, provitamin B5, antoin.

Intensive Night Care

Izdatna negovalna krema, ki pospeši obnovo lipidov v koži in 
tvori zaščitno plast, tako da ne maši por. Koži daje vlažnost 
in jo obnavlja.

Aktivne učinkovine:  Karitejevo maslo, olje mareličnih koščic, 
čebelji vosek, vitamin A, vitamin E, bio arganovo olje, izvleček 
nepozebnika, Moisture-Plus kompleks, pro vitamin B5.

Revitalizing Eye Care

Celovita rešitev za predel okoli oči. Nežen Mousse Carrier si-
stem, ki se enostavno nanese, blaži podočnjake in otekline, 
kožo naredi bolj gladko in sijočo. Primerna za vse tipe kože.

Aktivne učinkovine:  Olje navadne ogrščice, jojobino olje, 
bisabolol, arganovo olje, sol Mrtvega morja, karitejevo 
maslo, lecitin.

MOISTURE & ARGAN SKIN CARE
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Neck & Decolleté Care

Mousse Carrier Neck & Decoletté predstavlja najbolj učinko-
vito nego kože na predelu vratu in dekolteju. Hitro se vpija 
in ne pušča neprijetnega maščobnega filma. Kožo naredi 
vitalno in sijočo.

Aktivne učinkovine: Jojobino olje, arganovo olje, vitamin 
A, aloe vera, lecitin, sol Mrtvega morja, alantoin.

Liposome Serum

Izdatna mešanica učinkovin za  intenzivno  globinsko nego 
kože. Hitro razpadajoča hidrogel pena z liposomi skrbi za 
optimalno izločanje učinkovin. Koncentrirane snovi dajejo 
izdelku bež barvo. Kožo izdatno nahrani in jo pomladi.

Aktivne učinkovine: Sojino olje, cvetovi vrtnic, nepozeb nik, 
ginko, beli čaj, vitamini A, C in E, aloje vera, argano vo olje, 
sol Mrtvega morja.

Hydro Balance Mask

Zagotavlja takojšen vir hidratacije, spodbuja regeneraci-
jo celic in pomirja občutljivo kožo. Koža postane občutno 
nežnejša in voljna.

Aktivne učinkovine: Moisture Plus Complex,  jojobino olje, 
skvalen, olje grozdnih pečk, arganovo olje, izvleček nepo-
zebnika, zdravilna prst.

MOISTURE & ARGAN SKIN CAREMOISTURE & ARGAN SKIN CARE
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NEOVITENE

Vsebuje dragoceno pasijonkino olje. Na koži deluje kot 
nežna zaščitna plast. Visoka vsebnost naravne linolne kis-
line vzdržuje vlažnost kože, kožo obnavlja in jo ščiti. 
Istočasno varuje kožo pred neugodnimi vplivi okolja.

NEOVITENE je dobitnik nagrade Reader’s Choice Awards 2010.

Aktivne učinkovine: Pasijonkino olje, jojobino olje, ar-
ganovo olje, karitejevo maslo, vitamin A, provitamin B5.

NEOVITENE INTENSIVE

Primeren je za nego zelo suhe kože. Pasionkino olje in karite-
jevo maslo izdatno vlažita kožo. Visokokvalitetna jojobino in 
arganovo olje varujeta in krepita kožo ter obnavljata celice.
Intenzivna vlažilna krema. Provitamin B5 in vitamin A 
dopolnjujeta izdatno negovalno formulo, koža je vlažna, 
mehka in žametna.

Aktivne učinkovine: Pasijonkino olje, karitejevo maslo, jo  
jobino olje, arganovo olje, alantoin, vitamin A, provitamin B5, 
skvalen.

Mousse Couperose

24-urna intenzivna nega pordele kože. Kožo tonira, varuje 
žile in utrjuje kapilarne stene. Aloe vera daje vlažnost in po-
mirja razdraženo kožo. Za boljši učinek pred tem nanesemo 
Anti-Rosacea Serum CR.

Aktivne učinkovine: Anti-Couperose sistem učinkovin, 
gliciretinska kislina, provitamin B5.

Mousse Couperose Intensive

Mousse Couperose Intensive je bogata in vlažilna 24 urna 
nega, ki je primerna za pordelo in suho kožo. Deluje zaščitno, 
prav tako utrjuje stene kapilar.

Za večjo učinkovitost predhodno na kožo nanesite Anti-Ro-
sacea Serum CR.

Aktivne učinkovine: Anti-Couperose sistem učinkovin, 
Vitamin A, Vitamin E, olje grozdnih pečk, skvalan, avokadovo 
olje, naravni vlažilec, karitejevo maslo.

MOISTURE & ARGAN SKIN CAREMOISTURE & ARGAN SKIN CARE
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Inovativna naravna nega nečiste kože (tako 
mladostniških, kot tudi kasnejših aken). Krepi 
in normalizira naravne funk cije kože.

NEOVITA SEBO-REGULATIVE sistem ima iz-
jemno delovanje: uravnava prekomerno iz-
ločanje sebuma, uničuje bakterije, ki povzročajo 
mozolje in normalizira kožno flor .

SEBO-REGULATIVE zavira nastanek pros tih 
maščobnih kislin, ki lahko povzročijo raz-
draženost kože, obnavlja elastin in ko lagen 
ter preprečuje vnetja.

SEBO-REGULATIVE se učinkovito bori pro ti 
prostim radikalom. Petstopenjski sistem učin-
kovin povezuje delovanje izvlečkov cejlonskega 
cimetovca in njegovih glici nov esencialnih ami-
nokislin v kombinaciji s cinkom PCA.
Učinkuje tako, da blago krči in stimulira kožne 
celice in s tem uravnava izločanje maščob, ne 
da bi se pri tem koža izsušila. Pri redni uporabi 
se stanje kože vidno in občutno izboljša.

Sebo-Balancing Care Purifying Mousse

Purifying Mousse je še posebej primeren za čiščenje mešane in 
mastne kože.

Aktivne učinkovine: Zdravilna prst, sojino olje, naravno pridobl-
jene čistilne učinkovine, naravni kompleks za za  drževanje vlage.

Clarifying Tonic

Tonik za obraz, ki deluje kot sredstvo za čiščenje in pomir janje. 
Polnovredni rastlinski izvlečki sivke, rmana in gabe za kožo čistijo 
in utrjujejo.

Aktivne učinkovine: Gabez, sivka, slezenovec, alantoin,
naravni kompleks za zadrževanje vlažnosti.

24-urni Sebo-Balance Fluid

Hidrogel  Mousse Carrier nega,  ki  ne  masti,  pri  redni  uporabi  
skrbi  za pomirjanje nečiste kože in ji daje matiran videz.

Aktivne učinkovine: Petstopenjski sistem SEBO REGULA  TIVE, 
cink PCA, arganovo olje, nepozebnik, provitamin B5.

Anti-Blemish Roll on

Zanesljivo in hitro prekrivanje mozoljev, ima tudi učinek izsuševanja.

Aktivne učinkovine: Nepozebnik, zdravilna prst, cink PCA, izo-
propil alkohol.

Young Skin – normalna koža
24-urna nežna nega, z dolgotrajnim regeneracijskim učinkom.

Aktivne učinkovine: Nepozebnik, jojobino olje, olje navadne 
ogrščice, karitejevo maslo, NMF, provitamin B5, alantoin.

Young Skin – suha koža

24-urna nega, ki spodbuja utrjevanje zaščitne funkcije kože in jo 
normalizira. Optimalna rešitev za suho mladostniško kožo.

Aktivne učinkovine: Olje grozdnih pečk, vitamin A palmitat, 
nepozebnik, jojobino olje, olje navadne ogrščice, NMF, pro  vitamin 
B5, alantoin.

Young Impure Skin
24-urna nega za krepitev, utrjevanje in normalizacijo nečiste, 
mladostniške kože.

Aktivne učinkovine: Babasu olje, izvleček cejlonskega ci meta, 
zadrževalci vlažnosti, pasijonkino olje.

SEBO BALANCING CARE
21



Kozmetika NEOVITA nudi hitre in učinkovite 
rešitve za kožo, nagnjeno k rdečici. 
Serija Couperose se uspešno uporablja v 
boju z Rozaceo in Kuperozo.

V laboratorijih Kozmetike NEOVITA so razvili 
Sistem učinkovin Anti-Couperose.
Kombinacija izvlečkov divjega kostanja, 
ruskusa, Centelle Asiatice, listov rdečega 
grozdja, bršljana in ajde, imajo na kožo po-
mirjujoč in protivneten učinek.

Kozmetika pozitivno vpliva tudi na kapilarni 
sistem, saj manjša prepustnost in krhkost 
kapilar.
Pomemben dejavnik serije Couperose 
podjetja NEOVITA je uporaba likvirecina, 
katerega glavna sestavina je gliceretinska 
kislina, pridobljena iz sladkega korena. 
Njegove zdravilne in protivnetne lastnosti 
so znanstveno dokazane.

Couperose Serie Učinkovita pomoč pri kuperozi, 
k rdečici nagnjeni in občutljivi koži

NEOVITA Couperose serijo predstavljajo izdelki:

Mousse Couperose, stran 19.

Mousse Couperose Intensive, stran 19.

Couperose Lotion, stran 48.

Couperose Intensive Care, stran 48.

Couperose Serum, stran 49.

Anti-Redness Mask 

Anti-Redness Mask

Intenzivno vlažilna in hladilna maska je zelo učinkovita v 
boju z rdečico. Sistem učinkovin Anti-Couperose v kom-
binaciji z visoko kakovostnimi algami, aktivno vpliva na 
vnetne procese kože ter zmanjšuje otekanje kože. Posebej 
primerna za zelo občutljivo kožo. Ne vsebuje dišav.

Aktivne učinkovine: Sistem učinkovin Anti-Couperose, 
alantoin,  zadrževalci vlažnosti NMF,
hialuronska kislina.

COUPEROSE SERIES
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Vitamin Liposomes

Vitamin Liposomes je izdatna in kvalitetna Mousse Carrier nega z 
dolgotrajnim negovalnim učinkom. Intenzivna 24-urna nega daje 
koži prožnost in nežnost. Naravni polifinoli iz belega čaja učinkujejo 
proti stresu, ki ga  povzročajo prosti radikali in tako zavira staranje 
kože. Izvlečki ginka ta učinek še povečajo.
Koža je sveža in nežno rožnata. Primerno tudi za uporabo na soncu.

Aktivne učinkovine: Vitamin A, provitamin B5, vitamin C, vita-
min E, olje grozdnih pečk, sojino olje, izvleček belega čaja, izvleček 
ginka.

Vitamin Intensive Care

Ta posebej izdatna intenzivna nega optimalno oskrbu je kožo v 
nočnem času, primerna pa je tudi kot 24-urna nega za suho kožo. 
Dolgotrajno regenerira kožo in vidno izboljša njeno strukturo. Čez 
dan je koža zaščitena pred neugodnimi vplivi iz okolja, ponoči pa se 
obnavlja. Prav v fazi obnove kože lahko aktivne snovi posebej 

         dobro učinkujejo.

Aktivne učinkovine: Vitamin A, provi-
tamin B5, vitamin C, vitamin E, olje 

grozdnih pečk, olje mareličnih 
koščic, karitejevo maslo, 

sojino olje in beli čaj.

Vitamin Power Mask

Intenzivna vlažilna in hladilna vitaminska maska 
v obliki gela. Gel prijetno hladi, visok odmerek 
hialuronske kisline pa kožo izdatno vlaži.

Aktivne učinkovine: Vitamini pomaranč, limon in 
korenja, hialuronska kislina, vitamin C, sol Mrtvega mor-
ja.

Vitamin Active Serum

Idealna koncentrirana obloga za obremenjeno kožo. Vitamin Active 
Serum spodbuja regeneracijo celic in podarja koži pomembne vita-
mine. Idealno za situacije, ko smo prekomerno obremenjeni. Koža 
postane sijoča in poživljena.

Aktivne učinkovine: Vitamin A, vitamin B5 (predstopnja), vita-
min C, vitamin E, rastlinski ojačevalec.

Vitamin Soother

Intenzivno vlažilen tonik z različnimi vitamini kožo poživlja. 
Primerno tudi kot pomirjevalno in hladilno sredstvo po sončenju. 
Pozimi preprečuje sušenje kože zaradi ogrevanega zraka. 
Koži daje takojšno občutno svežino.

Aktivne učinkovine: Aloe vera, vitamin B5 (predstopnja),
stabiliziran vitamin C.

NATURAL VITAMIN WELLNESS

Natural Vitamin Wellness je serija učinkovi tih 
izdelkov proti prostim radikalom.

Prosti radikali lahko nastajajo v koži zaradi 
vsakodnevnega stresa ali prekomernega vpliva 
sončne svetlobe.

NEOVITA Natural Vitamin Wellness vsebu je 
visoke odmerke dragocenih vitaminov, ki pre-
prečujejo staranje kože in regenerirajo zaradi 
sonca poškodovano, bledo kožo.

Vitamin A regulira poroženelost kože in 
regenerira celice. Zaradi pomanjkanja vita mina 
A je koža suha, luskasta in zgubana. Vitamin 
A je idealen za glajenje kože.

Provitamin B5 je optimalen za nego občut-
ljive in razpokane kože. Intenzivno vlaži in 
napenja kožo.

Vitamin C spodbuja sintezo kolagena in re-
generira s starostjo pogojene poškodbe vezne-
ga tkiva. Vitamin E izboljšuje kožno strukturo 
in zavira vnetja.

Te učinkovine uničujejo proste radikale, ki 
povzročajo prehitro staranje kože.
Bleda, utrujena koža  postane vidno okrepljena, 
deluje sveže ter spočito.
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Inovativni sistem aktivnih učinkovin  Cell Vitali-
ty³ je vse kar naša koža potrebuje v stresnem 
tempu sodobnega življenja. 

Natural Cell Vitality kompleks
Ima energijski učinek, učinkovito in trajnostno 
okrepi funkcije celic, poveča raven vlage in 
elastičnost kože, zmehča linije in gube ter 
preprečuje njihovo poglabljanje.

BlueLight Protect & Repair Complex
Regenerira in ščiti pred kožnimi poškodbami, 
ki jih povzroča vsakodnevno izpostavljanje 
škodljivi svetlobi: sevanje modre svetlobe, 
UV sevanje, infrardeče sevanje. 
Spodbuja aktivno vzdrževanje celične ko-
munikacije in vseh funkcij celic, izgled kože 
se izboljša.

PL Stemcell Complex
Spodbuja obnovo in krepi elastičnost kože, 
povečata se gostota in debelina kože. Ima 
normalizacijski učinek na vnetne reakcije in 
oksidativni stres (vplivi škodljive svetlobe). 
Študije s kompleksom PL Stemcell so poka-
zale, da se z uporabo preprečuje prekomerna 
proizvodnja in povečano sproščanje melanina.

CELL VITALITY3

Elixir 4 Eyes

Ultra lahek Elixir 4 Eyes je intenziven, vitalizira-
joč in poživitven gelni serum za očesno območje, 
nagnjeno k otekanju in temnim kolobarjem okrog 
oči. Zelo učinkovita kombinacija sistema sestavin 
»Bright Eyes« s poživljajočim kofeinom in okrepčilnim 
kostanjem, aktivira mikro cirkulacijo oz. lajša oteklo območje oči in 
opazno okrepi nežne kapilarne žile. Sistem sestavin Cell Vitality³ in 
vitamin B3 zagotavljata energijo, oskrbo intenzivne zaščite pred ne-
gativnimi vplivi, ki jih povzroča modra svetloba. Okrepi vse funkcije 
celic, aktivira naravni mehanizem za obnovo kože, zmanjša tanke črte 
in gube ter ščiti pred izgubo napetosti kože.

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Cell Vitality³, Sistem sestavin 
»Bright Eyes«, kofein, divji kostanj, vitamin B3, hialuronska kislina.

Ready 4 Day

Ready 4 Day je popoln spremljevalec med aktivnim dnevom!
Inovativni sistem sestavin Cell Vitality, s poživljajočim kofeinom in
okrepitvijo Buckeyeja zagotavlja kožnim celicam dodatno povečan-
je energije, visoko ščito pred negativnimi vplivi modre svetlobe in 
oksidativnega stresa, okrepitve vseh funkcij celic, okrepitve in to-
niranje kože, koži daje izjemno vitalnost in sijaj. Prepletanje visoko 
kakovostnih olj, kot so kot olje avokada in pasijonke, z rastlinsko 
učinkovino Skvalan daje koži svilnat videz in občutek negovanosti.

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Cell Vitality³, kofein, divji ko-
stanj, squalane (skvalan), olje pasijonke, avokadovo olje.

Recover @ Night

Inovativni sistem sestavin Cell Vitality3 z najvišjo vrednostjo
Ceramidne spojine in globalno obnavljajoč  Vitamin B3 v Reco-
ver @ Night spodbuja popravilo poškodb celic zaradi „Digitalnega 
staranja“ in oksidativnega stresa, spodbuja mikro cirkulacijo in 
podpira zmožnosti samozdravljenja kože med fazo spanja oziro-
ma počitka. Soja, grozdno olje in karitejevo maslo dopolnjujejo 
negovalne učinke avokada in olja pasijonke in nežno božajo kožo.
Topel vonj pomaranče, sivke in sandalovine pa prijetno pomirja 
čute.

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Cell Vitality³, Ceramide 3,  
Vitamin B3, sojino olje, olje grozdnih semen, olje pasijonke.

Mask 4 Energy

Maska 4 Energy podari utrujeni koži novo energijo. Z učinkovito 
kombinacijo morskih učinkovin, sistemom sestavin Natural Cellular 
Vitality in hialuronske kisline, daje utrujeni koži nov sijaj.

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Cell Vitality³, PL sistem ma-
tičnih celic, hialuronska kislina, ekstrakt alg, sol Mrtvega morja.

Cell Vitality Booster

Cell Vitality Booster razvaja in izdatno vlaži vašo kožo z visokimi 
odmerki hialuronske kisline in ekskluzivnim Natural Cell Vitality 
kompleksom. Koža dobi svežino in novo energijo tudi v najbolj 
stresnih situacijah. S Cell Vitality Booster prav tako fiksi amo liči-
la. 

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Cell Vitality³, hialuronska kis-
lina.
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Znanstveno dokazano

Sestavni del sistema učinkovin DERMATRIXTM 
so posebni peptidi. Kožni hormon matrikinen 
skrbi za celjenje ran in obnovo kože.

Matrikinen obnavlja kožo od znotraj.

Znanstvene študije matrikinenov v DERMA-
TRIXTM pri ženskah v letih, ko se pojavijo 
prve gube, so pokazale zmanjšanje gub za 
45 % po samo dvomesečni redni uporabi.

Deluje tako, da vzpodbuja delovanje ko-
lagena in elastina in tako vidno izboljša 
napetost in prožnost kože.

      Visoka vsebnost naravnih tokoferolov 
iz bio arganovega olja, ki so učinko viti proti 
prostim radikalom, glavnim povzročiteljem 
prezgodnjega staran ja kože. Že stara ber-
berska plemena so izkoriščala lastnosti »zlata 
iz Maro ka« za obnavljanje kože in glajenje 
gub. Molekule proteinov dodatno krepijo 
hidrolipidni film na koži. Aktivne sestavine 
vidno zmanjšajo pore, jih zgladijo, koža je 
napeta in sijoča.

NEOVITA Anti Aging izdelki ne temeljijo samo 
na izboljšanju ene same funkcije kože tako kot 
običajni izdelki, temveč izko riščajo sinergijo 
tristopenjskega DERMATRIXTM sistema učinko-
vin proti vsem glavnim vzro kom staranja kože.
Pri redni uporabi kombinacije NEOVITA Salu-
togene Basis formulacije za krepitev strukture 
kože bo le ta vidno in občutno izboljšana.

Način delovanja DERMATRIXTM

Tristopenjski NEOVITA aktivni sistem učin-
kovin vsebuje:

Peptida Pal-GQPR in PalGHK, t. i. ma-
trikinene iz učinkovine MatrixylTM 3000. 
Gladita gube, izboljša se trd nost in 
prožnost kože.

Biološko pridobljeni proteinski kom pleks 
iz semen hibiskusa (hibiscus esculentus), 
ki izkazuje podoben učinek proti gubam 
obrazne mimike kot BOtolinum TOXin.

Naravni oligopeptidi zavirajo krčenje 
mišic, ki povzročajo gube obrazne 
mimike in zavirajo proces staranja kožnih
celic.  Inovacija iz NEOVITE.

Študija delovanja matrikinena na zmanjšanje gub
Leva slika: Pred uporabo matrikinena 
Desna slika: Po 56 dnevni redni uporabi

Študijska dokumentacija o globini gub pri uporabi 
hibiskusa. Očitno zmanjšana globina gub (rumeno 
področje, desna slika).

ULTIMATE ANTI-AGING

Za učinkovitost anti-aging izdelkov je pogoj 
zdra va povrhnjica kože. Salutogene Beau-
ty Concept vseh NEOVITA HerbaCeuticalsTM 
produktov skrbi za to, kakor tudi za optimalno 
ravnovesje vlažnosti v koži. Šele, ko uravnamo 
funkcije kože, lahko pričakuje mo vidne rezultate 
anti-aging učinkovin.

Edinstven NEOVITA Mousse Carrier sistem skrbi 
za globinsko nego kože, učinkovine prodrejo v 
kožo bolje kot pri kremah.
NEOVITA HerbaCeuticalsTM razvojnim laborato-
rijem, ki so znani po svoji inova tivnosti 
konzervansov, je uspelo razviti nov Anti-Aging 
proces.

Z doslednostjo Salutogene Beauty kon-
cepta je nastal delujoč NEOVITA sistem   
DERMATRIXTM, ki nudi učinkovite rešitve za 
glavne vzroke prezgodnjega staranja kože. 
Preprečuje neugodne  vplive  okol ja na kožo 
in globinsko odpravlja gube zaradi obrazne 
mimike.

Ultimate Anti-Aging
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Anti-Aging Lifting Mask

NEOVITA kompleks DERMATRIXTM z olji iz grozdnih pečk, jo-
jobe in mareličnih koščic, naredi občutno gladko kožo. 
Visoko kvalitetno karitejevo maslo in arganovo olje s svojimi 
aktivnimi učinkovinami, kot so fitoestrogeni, antioksidanti in 
vitamin E, krepita in utrjujeta strukturo kože. Izvlečki bele-
ga čaja in ginka varujejo pred prostimi radi kali. Hialuronska 
kislina in pantenol dajeta intenzivno in dolgotrajno vlažnost.

Aktivne učinkovine: DERMATRIXTM kompleks, jojobino 
olje, sojino olje, olje grozdnih pečk, olje mareličnih koščic, 
karitejevo maslo, zdravilna prst, vitamina A in E, hialuron-
ska kislina.

Lifting Eye Care

Intenzivna Anti-Aging nega za predel okrog oči. Koža na 
predelih okrog oči je zelo tanka in občutljiva. Lifting Eye 
Care deluje proti oteklinam, daje vlažnost in intenzivno 
gladi. Sinergijsko delovanje sistema DERMATRIXTM je na 
tem nežnem predelu posebej učinkovito. Lifting Eye Care 
deluje proti izgubi vlažnosti, razgradnji kolagena, kakor 
tudi proti škodljivim vplivom prostih radikalov. Mešanica 
gela in moussa se enostavno vpija v kožo.

Aktivne učinkovine: DERMATRIXTM kompleks, 
hialuronska kislina, aloe vera, jojobino olje, karitejevo 
maslo.

ULTIMATE ANTI-AGING

Anti-Aging Liposomes

Izredna 24-urna nega, sestavljena iz visoko kvalitetnih naravnih 
Anti-Aging učinkovin. Z ekskluzivnim DERMATRIXTM kompleksom 
proti trem najpogostejšim znakom staran ja kože. Anti-Aging 
učinek krepijo naravni zadrževalci vlage, fitost roli, vitamina E 
in A, olje grozdnih pečk in karitejevo maslo. Nežen negovalni 
učinek je dolgotrajen, koža je vidno gladka in sijoča.

Aktivne učinkovine: : DERMATRIXTM kompleks, hialuronska 
kislina, izvleček belega čaja in ginka, vitamini C, E in A, olje 
grozdnih pečk, karitejevo maslo.

Anti-Aging Intensive

Posebno izdatna Anti-Aging nočna nega, kot tudi 24-urna nega 
za zelo suho kožo iz kvalitetnih naravnih anti-aging učinkovin. Z 
ekskluzivnim NEOVITA  DERMATRIXTM kompleksom proti trem 
najpogostejšim znakom staranja kože. Nežen negovalni učinek 
je dolgotrajen, koža je vidno gladka in sijoča.

Aktivne učinkovine: : DERMATRIXTM kompleks, hialuronska 
kislina, sojino olje, izvleček iz belega čaja in ginka, vita mini 
C, E in A, olje grozdnih pečk, karitejevo maslo.

ULTIMATE ANTI-AGING

U R E D I  S L I K O ! ! !  K I T A J S K O 

S T R A N

3130



Aloe Cooling Spray

Notranji in zunanji vplivi izsušujejo kožo. Tako aloe vera kot 
tudi provitamin B5 dajeta koži intenzivno vlažnost. Aloe Cooling 
Spray služi tudi kot prenašalec aktivnih substanc. Idealen je za 
osvežitev obraza, pozimi varuje kožo pred suhim ogrevanim 
zrakom in pomirja kožo po intenzivnem delovanju UV žarkov.

Aktivne učinkovine: Aloe vera, vitamin B5 (predstopnja), 
izvleček limonine trave.

Pure Aloe Moisturizing Gel

Intenzivni vlažilni gel za uporabo pred dnevno ali nočno 
nego. Gel dolgoročno zadržuje vlago v koži. Idealen je za 
pomirjanje razdražene in opečene kože.

Aktivne učinkovine: Aloe Vera.

Aloe Velvet Toner

Energijski tonik za izredno suho kožo ali nečisto kožo z ve-
likimi porami. Naravna zdravilna prst deluje na pore, tako da 
se pore zmanjšajo, izločanje sebuma pa se uravna. Pomaga 
pri glajenju kože in učinkih anti-aging izdelkov, saj omogoča 
prodiranje učinkovin v globlje plasti kože.

Aktivne učinkovine: Aloe vera, zdravilna prst, sol Mrtvega
morja, nepozebnik, izvleček vrtnice in melise.

ULTIMATE ANTI-AGING

Hyaluron Vitamins

Spodbuja obnovo celic, zaščiti kožo od znotraj in napol ni 
njene vlažne mešičke. Daje očitno napet videz kože, krepi 
biološki matriks in vidno zmanjša gube. Koža je pomlajena, 
sijoča in mehka kot svila. Izdelek se nanaša v zelo majhnih 
količinah, treba ga je dobro vtreti, deluje v kombinaciji z 
Aloe Cooling Sprayem.

Aktivne učinkovine: Hialuronska kislina, provitamin B5, 
izvleček hibiskusa, vitamin C in vitamin E.

Mimik Relax

Anti Aging intenzivni koncentrat z visoko vsebnostjo iz vlečkov 
hibiskusa proti gubam obrazne mimike in staranju kože. 
Učinek zmanjšanja gub obrazne mimike podobno kot pri 
BOtolinum TOXin ni trajen in ga je po cca. 24 urah potrebno 
obnoviti. Ščiti pred neugodnimi vpivi okolja.

Aktivne učinkovine: Hibiskus, hialuronska kislina, vitamin
B5 (predstopnja), beli čaj in izvleček ginka.

Lifting Booster

Inovativna formula za intenzivno, učinkovito napenjan je kože 
obraza, vratu in predelov okrog oči. Takoj viden učinek zdrži 
ves dan, vse do večernega čiščenja obra za. Na kožo ga vedno 
nanesemo kot zadnjega. Izvleček hibiskusovih semen dodatno 
skrbi za zmanjšanje gub obrazne mimike.
 
Aktivne učinkovine: Koruzni ojačevalec, izvleček hibi  skusa, 
gink, sojino olje, hialuronska kislina, provitamin B5, alantoin.

ULTIMATE ANTI-AGING
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Hyaluron+

24h Skin Care

Nega kože s Hyaluron 24h ponuja intenzivno vlaženje kot 
celodnevno nego, dolgoročno vlaži kožo in učinkovito oskrbi 
celice z dodatno energijo. Koža je videti osvežena, zdrava, 
napeta in vitalizirana.

Aktivne učinkovine: sistem sestavin Hyaluron, betain, pro-
pandiol, riboza, jojobino olje, lecitin.

Day Care

Hyaluron Day Care oskrbuje z intenzivno vlago osnovnih 
aktivnih sestavin sistema Hyaluron. Nežni mousse se odlično 
vpije in koži daje občutek svilnatosti. Koža je videti mladostno 
vitalizirana.

Aktivne učinkovine: sistem sestavin Hyaluron, betain, pro-
pandiol, riboza, jojobino olje, lecitin, pasijonkino olje

Night Care & Mask

Hyaluron Night Care & Mask odlično dopolnjuje izjemne negovalne lastnosti
Hyaluron Day Care in spodbuja vse procese regeneracije kože med nočnim 
počitkom.

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Hyaluron, betain, propandiol, riboza, 
jojobino olje, repično olje, karitejevo maslo, alantoin.

Eye Care

Hyaluron Eye Care je izjemno lahek in zelo učinkovit hidrogelni mousse za 
vse tipe kože, predvsem priporočljiv za predele okoli oči, ki jim primanjkuje
vlage. Kombinacija sistema aktivnih sestavin Hyaluron zagotavlja trajno
vlažnost in spodbuja tvorbo lastnih vlažilnih dejavnikov kože. Hyaluron Eye 
Care povrne vitalnost dehidriranemu predelu kože okoli oči.

Aktivne učinkovine: Sistem sestavin Hyaluron, vitamin B3, tetrapeptid-5, 
lecitin, fitosteroli, vokadovo olje, olivno olje.

Beauty Elixir

Hyaluron+ Beauty Elixir s svojo bogato teksturo razvaja kožo, tako da 
prodre v globlje plasti povrhnjice. Trajno neguje vsak tip kože. Spodbuja 
vlaženje in hkrati pomirja občutljivo ter razdraženo kožo.

Aktivne učinkovine: Hyaluron, propandiol, NMF, provitamin B5, alantoin.

HYALURON+ HYALURON+

Over Night Peel

Hyaluron Over-Night Peel je gladek in intenzivno hranljiv piling 
serum za nočno uporabo. Hialuronska kislina v kombinaciji z 
visokokakovostnimi vlažilnimi kremami, kot so skvalan, popa-
nediol in olje jojobe, koži zagotavlja intenzivno vlago, repično 
olje pa vitalnost.

Aktivne učinkovine: mlečna kislina, arginin, hialuronska 
kislina, skvalan, jojobino olje, repično olje.
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Pharao‘s Anti-Stress Mask

Bogata penasta negovalna maska z oljem mareličnih koščic, 
karitejevim maslom, jojobinim oljem in arganovim oljem. 
Učinkovita aktivna podlaga za delovanje Pharao’s Secret 
sistema učinkovin in polnovrednih izvlečkov kamu ta in 
granatnega jabolka.

Aktivne učinkovine: Izvleček granatnega jabolka, kamut, 
karitejevo maslo, olje mareličnih pečk, arganovo olje, jojobino 
olje, NMF.

Pharao‘s Pommegranate Serum

Intenzivni serum z veliko vsebnostjo izvlečka granatnega jabolka. 
Bioaktivne snovi v granatnem jabolku v kombi naciji z
izvlečki redkega kamuta so učinkoviti antioksidan ti in tako 
popolna zaščita kože.

Aktivne  učinkovine:  Izvleček  granatnega  jabolka,  ka- 
mut, vitamin A, vitamin C, nežno olje mareličnih koščic, 
arganovo olje.

Pharao’s Secret je sistem posebnih 
učinko vin, ki delujejo proti stresu in 
učinkujejo proti različnim neugodnim vplivom 
iz okolja.

Granatno jabolko – zdravilni sok desetlet ja 
v  ZDA  –  ima  intenziven  učinek  pro ti 
prostim radikalom (= preprečevanje staranja 
kože; regeneracija zaradi UV žar kov 
poškodovane kože).

Edinstveni kamut je predhodnik današnje 
pšenice s 40 % višjim deležem vitaminov in 
mineralov. Dokazano blaži neugodne vplive iz 
okolja, utrjuje obrambno moč celic, stopnjuje 
dotok energije v kožne celice in preprečuje 
prezgodnje staranje kože (Pre-Aging učinek).

Izdelke Pharao’s Secret lahko učinkovito 
kombiniramo z vsemi NEOVITA linijami, jo 
tako dopolnimo z učinkovinami proti neu-
godnim vplivom okolja na kožo in omeji mo 
delovanje prostih radikalov, ki prizadenejo 
kožo.

Pharao s Secret
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Izpušni plini, cigaretni dim, težke kovine v 
zraku imajo negativen vpliv na kožo. Zavirajo 
funkcionalne sposobnosti in obnovo celic.

Nega in zaščita  pred negativnimi okoljskimi 
dejavniki je pomembna za preprečevanje 
staranja in lajšanja stresa kože. 

Pravilna nega kožo zaščiti pred negativnimi 
vplivi okolja in uniči proste radikale, preden  
pride do resnih poškodb kože.

NEOVITA Anti-Pollution Mousse vsebuje
inovativni sistem sestavin Pharao’s Secret z 
detox efektom. Intenziven učinek na proste 
radikale preprečuje staranje kože. Regenerira 
od sonca poškodovano in prav tako bledo kožo. 
Faraonova pšenica (Pharao’s Wheat)  učinko-
vito ščiti kožo pred negativnimi vplivi okolja.

Sistem sestavin z detox efektom
Anti Pollution Mousse

24-urna nega s posebnim sistemom učinkovin za kožo, ki je 
obremenjena z vplivi iz okolja. Ta ekskluzivni izdelek vse buje 
kamutove učinkovine, ki krepijo kožo. Visoka kon centracija 
izvlečka granatnega jabolka učinkovito delu je proti prostim 
radikalom. Dragoceno pasijonkino olje v kombinaciji s fini  
avokadovim oljem in oljem grozdnih pečk dolgotrajno pomirja 
in utrjuje razdraženo kožo.

Aktivne učinkovine: Izvleček granatnega jabolka, kamut, 
vitamin A, pasijonkino in avokadovo olje.
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NEOWHITE Lotion

Optimalna dnevna nega za obraz, vrat, dekolte in dlani. 
Deluje kot antioksidant. Koža je navlažena, nežna in na peta.

Aktivne učinkovine: Izvleček oliv in oljčnih listov, radi  ans-
kin, vitamin C, olje grozdnih pečk, vitamin E, provitamin B5.

NEOWHITE Serum

Koncentrirana učinkovina z redno uporabo odpravlja pigmentne 
madeže. Kožo vidno posvetli, polt je sijoča in enakomerna.

Aktivne učinkovine: Izvleček oliv in oljčnih listov, radi  anskin, 
vitamin C, vitamin E, arganovo olje, jojobino olje, alantoin.

NEOWHITE Mask

Primerna je kot bogata nočna nega in dodatek pri dnevni negi 
za svetlenje kože. Vsebuje visoko koncen trirane učinkovine 
in bogata naravna olja, ki skrbijo za intenzivno obnovo kože.

Aktivne učinkovine: Izvleček oliv in oljčnih listov, radi  
anskin, vitamin C, karitejevo maslo, olje mareličnih pečk, 
arganovo olje, jojobino olje, NMF.

Želja po enakomerni polti je skoraj tako stara 
kot človeštvo. Posebej v Aziji je »por celanasta 
polt« pojem klasične lepote. V novejšem času 
pa so tudi v Evropi postali priljubljeni t. i. 
whitening izdelki.

Z inovativnim sistemom učinkovin 
NEOWHITE lahko pri redni uporabi doseže-
mo očitno svetlejšo kožo. Pri tem ne gre za 
oviranje tirozinaze, pač pa za to, da se sprosti 
manj melanina. Prepričljivi, vidni rezultati z 
novo metodo učinkovanja so bili dokazani s 
kliničnimi testi pri prostovoljcih.
Visok delež naravnih izvlečkov oliv in oljčnih 
kombinaciji z vitaminom C nudi izjemen re-
zultat.

NEOWHITE enakomerno posvetli kožo, odpra-
vlja pigmentne madeže, deluje kot antioksi-
dant in preprečuje staranje celic.

NEOWHITE - Whitening izdelki

41



Cleansing Foam

Izredno kremast mousse, ki temeljito očisti kožo in ji daje dol-
gotrajno vlažnost in mehkobo.

Aktivne učinkovine: Zdravilna prst, sojino olje, čistilne snovi 
na osnovi sladkorja, ureja, kamilični cvetovi.

De Make-up

Nežen mousse brez težav odstrani tudi močan make-up in 
ličila okrog oči, pri tem pa ne draži občutljive kože. Koža 
je pomirjena, osvežena in ima nežen, sijoč videz. Posebej 
primerno za občutljivo kožo.

Aktivne  učinkovine: Olje navadne ogrščice, kamilični cvetovi.

Soothing Lotion

Pomirjujoč losjon za obraz brez alkohola deluje blagodej- no, 
blaži otekline in gladi gube. Idealno tudi kot obloga za oči.

Aktivne učinkovine: Izvlečki vrtnic, melise in slezenovca, 
sol iz Mrtvega morja, faktorji vlažnosti.

PURE NATURAL CARE

NEOVITA Skin Treatment sistem Pure Nat ural 
Care je zelo primeren za občutljivo kožo.
Ne vsebuje nobenih konzervansov in dišav.

NEOVITA Pure Natural Care je kombinaci ja 
koži prijaznih osnovnih učinkovin, ki jih koža 
dokazano dobro prenaša in visoko k valitetnih 
rastlinskih izvlečkov. Negovalni izdelek z dol-
gotrajnim učinkom.

Inovativni NEOVITA sistem učinkovin Liquirecin 
pomirja in normalizira razdraže no, občutljivo 
in prenapeto kožo.

Tudi zelo občutljiva, pordela koža pos tane vidno 
in občutno bolj sproščena in pomirjena.

Za NEOVITA Pure  Natural Care vel ja, da 
optimalen učinek lahko dosežemo le, kadar 
uporabljamo kompleten 
NEOVITA Skin Treatment sistem:

Korak 1: Čiščenje s Cleansing Foam.
Korak 2: Toniziranje  kože  s  pomirjujočim
Soothing Lotionom.
Korak 3: Glede na tip kože pravilno izbrana 
dnevna nega.

Pure Natural Care
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Anti-Aging Day Care

Izjemna 24-urna nega, ki je sestavljena iz visokokvalitet nih 
naravnih anti-aging učinkovin. Z ekskluzivnim DERMATRIXTM 
kompleksom proti trem najpogostejšim znakom staranja 
kože. Anti-aging učinek krepijo naravni faktorji zadrževanja 
vlage, fitosteroli, vitamina E  in A,  fino olje grozdnih pečk 
in karitejevo maslo. Razvije dolgotrajen negovalni učinek 
in vidno gladko kožo na nežen način za sijoče lep izgled.

Aktivne učinkovine: DERMATRIXTM kompleks, hialuronska 
kislina, popoln rastlinski izvleček belega čaja in ginka, vi  
tamini C, E in A, olje grozdnih pečk, karitejevo maslo.

 

PURE NATURAL CARE

Natural Day Care

Vlažilna izjemno vpojna 24-urna nega. Kožo krepi z než-
nim Pre-Aging učinkom. Primerno tudi za nego občut ljive 
mlade kože.

Aktivne učinkovine: Olje grozdnih pečk, olje navadne 
ogrščice, arganovo olje, jojobino olje, likviricija, provita-
min B5, naravni kompleks za zadrževanje vlage, alantoin.

Natural Night Care

Izjemno bogata, vlažilna nočna krema. Priporočljiva je tudi 
kot 24-urna nega za zelo suho in atrofično kožo.

Aktivne učinkovine: karitejevo maslo, olje grozdnih pečk, 
čebelji vosek, vitamin A, vitamin E, arganovo olje, jojobi no 

olje, likviricija, provitamin B5, ureja

PURE NATURAL CARE
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Extra Moisturizing Mask

Maske so namenjene dodatni intenzivni negi obraza. Kombi-
nacija sestavin skrbi za to, da pred maske nanese ni intenzivni 
serumi optimalno prodrejo v kožo. Intenziven vlažilni kom-
pleks v kombinaciji z aloe vero kožo izdatno vlaži in obnavlja.

Aktivne učinkovine: Naravni kompleks zadrževalcev vla-
ge, likviricija, jojobino olje, skvelan, olje grozdnih pečk, 
arganovo olje, zdravilna prst.

Balancing Effect Serum

Intenzivni koncentrat z bogato mešanico učinkovin, ki
omogočajo intenzivno nego kože. Novi hidrogel mousse 
omogoča optimalen prodor učinkovin v kožo. Prejel je 
nagrado BEAUTY FORUM Readers’ Award.

Aktivne učinkovine: Hialuronska kislina, aloe vera, lecitin, 
mandljevo olje, arganovo olje, alantoin, likviricija, vitamin 
A, karitejevo maslo.

PURE NATURAL CARE

Soothing Eye Care

Nežna, lahko mazljiva kombinacija pene in gela zmanjša 
podočnjake in otekline. Koža je gladka in sijoča.

Aktivne učinkovine: Olje navadne ogrščice, jojobino olje, 
bisabolol, arganovo olje, sol Mrtvega morja, karitejevo 
maslo, lecitin, likviricija.

Anti-Aging Eye Care

Intenzivna anti-aging nega oči brez dišav za občutljivo kožo. 
NEOVITA Anti-Aging Eye Care deluje proti otekli nam in daje 
vlažnost, intenzivno gladi in se takoj vpije v kožo. Sinergijsko 
učinkovanje DERMATRIXTM sistema deluje posebej učinkovito 
na področju okrog oči. Vidno deluje proti razgradnji kolagena 
in škodljivim vplivom prostih ra dikalov.

Aktivne učinkovine: DERMATRIXTM, hialuronska kislina, 
alo e vera, jojobino olje, karitejevo maslo.

  

PURE NATURAL CARE
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Couperose Serum

Intenziven naravni serum s takojšnjim efektom na pordelo 
kožo. Deluje zdravilno in pomirjevalno  na kožo poško-
dovano zaradi rozaceie in kuperoze. Posebej primeren za 
občutljivo kožo.
Zelo učinkovita kombinacija izvlečkov iz divjega kostanja, 
Centelle Asiatice, bršljana in ajde deluje pomirjujoče in 
protivnetno. Ima dolgotrajne pozitivne učinke na kapilarni 
sistem kože.

Aktivne sestavine: NEOVITA Ingredient- System Anti-Cou-
perose (Neovita sistem sestavin proti kuperozi), arganovo 
olje, provitamin B5.

PURE NATURAL CARE

Couperose Lotion

24-urna intenzivna nega pordele kože brez dišav. Couperose 
mousse varuje in tonizira žilice in utrjuje ka pilarne stene. Aloe 
vera vlaži in pomirja razdraženo kožo. Za večji učinek predhodno 
na kožo nanesemo An ti-Rosacea Serum CR.

Aktivne učinkovine: Anti-Couperose sistem učinkovin, 
gli ciretinska kislina, aloe vera, arganovo olje, provitamin B5.

Couperose Intensive Care

Couperose  Intensive Care je bogata in intenzivno vlažil-
na 24-urna nega, primerna za občutljivo, pordelo in suho 
kožo. Kožo ščiti in tonira ter krepi stene kapilar.

Aktivne sestavine: 
NEOVITA Ingredient-System Anti-Couperose ( Neovita si-
stem sestavin proti kuperozi)
vitamin A, vitamin E, olje grozdnih semen, skvalan, olje 
avokada, naravni vlažilni faktorji (NMF), karitejevo maslo.

  

PURE NATURAL CARE
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Power Moisturizer

Nežen mousse daje intenzivno vlažnost in na kožo delu-
je sproščujoče že takoj po nanosu. Izdatna Moisture-Plus 
formula skrbi za dolgotrajno svežino. Power Moisturizer ne 
masti in se hitro vpija v kožo.

Aktivne učinkovine: Moisture Plus kompleks, hialuronska 
kislina v inovativni strukturi gela in lahke pene.

Perfect LipCare de Luxe

Perfect Lipcare de Luxe je blagodejna in učinkovita nega ust-
nic, primerna tudi za občutljivo kožo. Ustnice intenzivno vlaži, 
ščiti pred izsušitvijo. Ustnice so mehke in nežne.

Aktivne učinkovine: Echium olje karitejevo maslo, vitamin 
E.

Winter Face Protection

Intenzivno varuje kožo pred hladnim, ostrim zimskim zra  
kom. Winter Face Protection je izdelek,  bogat  z  lipidi. Ščiti 
kožo pred izgubo vlage. Bogata nega krepi zaščit  no funkcijo 
kože in zvišuje njeno odpornost v hladnem zimskem času. 
Blago neguje, dolgotrajno gladi in daje žametni občutek.

Aktivne učinkovine: Karitejevo maslo, Winter Face Pro  tec-
tion Lipid kompleks, Moisture Plus kompleks.

SPECIAL SKIN CARE SOLUTIONS

Odlična dopolnitev NEOVITA Skin Treat ment 
sistema. Special Skin Care Solutions je prva 
pomoč za male kožne nečistoče ali prve pig-
mentne lise.
Paleta izdelkov obsega Enzyme  Pell  set za 
posebej blago odstranjevanje odmrlih delov 
povrhnjice kože, AHA Facial Refi  er, ki de-
luje neposredno proti kopičenju nečistoč v 
koži ter Winter Face Protection za zaščito v 
hladnem zimskem času.

Posebno bogato olje za nego kože, ki po-
dpira naravno funkcijo kože. NEOVITA ne-
govalno olje za kožo vsebuje edinstveno 
kombinacijo naravnih rastlinskih olj, ki koži 
zagotavljajo trajno nego in krepijo kožno 
bariero.
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Skin Nourishing Oil

Posebno bogato olje za nego kože, ki podpira naravno 
funkcijo kože. NEOVITA negovalno olje za kožo vsebuje 
edinstveno kombinacijo naravnih rastlinskih olj, ki koži za-
gotavljajo trajno nego in krepijo kožno bariero.

Aktivne sestavine: Jojobino olje, olivno olje, olje avoka-
da, skvalan, echium olje, arganovo olje.

SPECIAL SKIN CARE SOLUTIONSSPECIAL SKIN CARE SOLUTIONS

AHA Exfoliating Mousse

Nežno čistilo za kožo z alfa-hidroksi kislino za redno 
uporabo. Ekskluzivna Time-Release tehnologija zagotavlja 
pa zljivo, a učinkovito vnašanje učinkovin v kožo. 
Uravnava vlažnost kože in odpravlja kožne nečistoče.

Aktivne učinkovine: Mlečna kislina v Time-Release 
teh nologiji, NMF.

AHA Facial Refiner
Idealen izdelek za redno uporabo pred dnevno in noč no 
nego. Nežno odstrani odmrle dele povrhnjice kože. Uravna-
va vlažnost kože in postopno odpravlja pig mentne madeže.

Aktivne učinkovine: Mlečna kislina, olje navadne ogrščice, 
jojobino olje, pasijonkino olje.
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Intenzivni serumi predstavljajo optimalno 
dopolnilo NEOVITA Skin Treatment siste ma.

Nudijo takojšnjo pomoč pri različnih teža-
vah s kožo in so idealni za uporabo pred 
katerokoli dnevno nego.

Koži nudijo hitro pomoč kot intenzivna 
ne govalna učinkovina ali pa omogočajo 
sa moobnovo kože zaradi stresnih stanj 
le-te. Serumi NEOVITA so hitri pomočniki 
sijoče in lepe kože.

Tudi NEOVITA intenzivni serumi so brez 
vseh konzervansov. Vsi koncentrati so 
posebej izdatni in se uporabljajo v izredno 
majhnih količinah.

Vsak  intenzivni  serum  je  tako  popolna,
večkratna obloga za ustrezno stanje kože.

Po čiščenju in vlaženju kože z Aloe cool ing 
sprayem, po kapljicah nanesemo in tenzivni 
serum na ustrezen predel kože in nežno 
vtremo v kožo. Za tem uporabimo običajno 
dnevno nego.

Intensiv Seren / Concentrates Serum HY

Visoka vsebnost hialuronske kisline pomaga koži, da za drži 
vlago. Rezultat je optimalno navlažena koža. Serum HY prav 
tako gladi gube.

Aktivne učinkovine: Hialuronska kislina, provitamin B5.

Serum MR

Negovalni koncentrat, ki intenzivno zmanjša gube obrazne 
mimike. Učinek je, podobno kot pri BOtolinum TOXin, pot-
rebno dnevno obnavljati.

Aktivne učinkovine: Izvleček hibiskusa, vitamin B5 (pred  
stopnja), izvleček belega čaja, izvleček ginka, beta sitosterol.

Serum NA

Kombinacija svetlinovega olja in arganovega olja nudi 
takojšnjo pomoč pri luskavi, vneti in hrapavi koži.

Aktivne učinkovine: Svetlinovo olje, arganovo olje, 
skvalen.

Serum B5

Zelo primeren za hrapavo kožo, zaceljena področja in bra-
zgotine. Provitamin B5 pomirja in ohranja vlažnost.
Al antoin naredi kožo voljno, gladko in mehko.

Aktivne učinkovine: Provitamin B5, alantoin.

Serum AS

Čisto olje skrilavca čisti in pomirja nečisto kožo, zmanjšuje 
prhljaj in pomirja srbenje lasišča.

Aktivne učinkovine: Svetlo sulfonirano olje skrilavca.

Serum PR

Intenzivni serum PR zmanjšuje vidnost por; za gladek, 
matiran videz kože.

Aktivne učinkovine: Mousse Carrier Sys tem z visoko  
vsebnostjo  pistacijine smole.

Serum SR
Intenzivni serum pomirja razdraženo in občutljivo kožo.

Aktivne učinkovine: Beta gli ciretinska kislina, echium 
olje in izvleček korinde.

INTENSIV SEREN / CONCENTRATES
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TEINT & FINISHING

Foundation Mousse

Inovativen negovalen mousse za naravno svežo kožo, daje 
vlažnost in z naravnim odtenkom rahlo matira polt. Pig-
menti, ki relektirajo svetlobo, povzročijo, da hrapavost na 
koži takoj izgine. Rezultat je glad ka, naravno sijoča koža.

Dobite jo v treh barvnih odtenkih: light, me dium in dark.

Barvne  tone  lahko  med  seboj  tudi mešamo.

Aktivne učinkovine: Olje mareličnih koščic, skvalen, 
karitejevo maslo, naravni  zemeljski  pigmenti,  pro vitamin 
B5.

Se ne želite ličiti vsak dan, a želite izgledati 
sveže in urejeno? 
V tem primeru je idealna rešitev za vas 
mehka Formula Mousse Foundation v treh 
barvnih odtenkih.
Podlaga v peni zagotavlja enakomerno polt, 
hkrati pa koži daje  mehkobo in  sijoč vi-
dez. The Mousse-Carrier-System zagotavlja 
enostaven nanos, ne maši por in pusti koži 
dihati.

              

             

                

Teint & Finishing

L I G H T

M E D I U M

D A R K
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NEOVITA Mousse mineralna formula za ličenje 
je idealna rešitve za enakomerno, naravno 
prekritost kože obraza. 
Vsebuje naravna, kvalitetna barvila v toplih ze-
meljskih tonih. Zagotavljajo odlično prekrivanje 
in ugoden lom svetlobe. Koža obraza je videti 
čista in enakomerna, nepravilnosti in pordelost 
kože izginejo. Edinstvena tekstura zagotavlja 
enostaven in enakomeren nanos. 
Elegantno in nežno ščiti kožo in ne maši por. 
Posebej primeren za občutljivo kožo kot alter-
nativa običajnemu ličenju. Koža dobi naraven 
in lep sijaj.

Mineral Make-up v 4. tonih Mineral Make-up

Zračno, občutljivo ličilo Mineral Make-up Medium je prijetno za 
ličenje in enostavna za nanos. Pigmenti iz minerala zagotavljajo 
dolgotrajno, intenzivno pokritost za sijočo, enakomerno polt. 
Rdečica in nepravilnosti se spretno prikrivajo, ne da bi koža 
izgledala kot maskirna. Koža je trajnostno vlažilna in se zdi 
svilnato mehka.
Zaradi uravnoteženega medsebojnega delovanja naravnih 
zemeljskih pigmentov, se barva popolnoma razvije le, ko se 
nanese na kožo in se nekoliko prilagodi tonu kože. Končni izbor 
tona za ličenje je zato vedno narejen neposredno na obrazu. 

Vsi odtenki se lahko mešajo med seboj. 

Aktivne učinkovine: Naravni zemeljski pigmenti, koko-kapri-
lat, glicerin.

TEINT & FINISHING

L I G H T

I V O R Y

M E D I U M

D A R K
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SUN CARE SOLUTIONS

Prekomerno izpostavljanje soncu lahko dol-
goročno  poškoduje kožo. Koža obraza je še 
posebej izpostavljena. 

Že dolgo je znano, da lahko UV-B žarki povz-
ročijo draženje, celo opekline, povzročajo gube,  
prehitro staranje kože in pigmentne madeže.

Inovativni sistem sestavin NEOVITA vsebuje 
naravni mineral titan dioksid z visoko učinko-
vitimi UV-A absorberji . Tako je koža zaščitena 
z zaščitnim faktorjem SPA 30. 

Nežen mousse  se enostavno nanaša, ne pušča 
belih sledov, koža ga takoj vpije in je tako 
prijetna na otip, ni lepljiva ali mastna.

Sun Care Solutions Day Face Protector

Day Face Protector je učinkovita zaščita pred soncem. Kom-
binacija naravnega titanovega dioksida, intenzivnih fi trov UV 
svetlobe preprečuje prehitro staranje kože in nudi popolno 
UV zaščito.

Na voljo z zaščitnim faktorjem 30. 

Aktivne sestavine: Vitamin E, provitamin B5, titanov dioksid, 
učinkovit UV-A absorber.

After Sun Over-Night Relief

Krepi koži lastne mehanizme za regeneracijo. Koncentrirana 
aloe vera kožo vlaži, likviricin in provitamin B5 prijetno po-
mirjata kožo in delujeta protivnetno.

Aktivne sestavine: Aloe vera, lecitin, olje pasijonke, pan-
tenol, likviricin, ekstrakt rakitovca.

After Sun Body Mousse

Koža je oskrbljena z vlago, olje mareličnih koščic pa pusti 
kožo gladko in mehko. Če kožo po sončenju razvajamo s temi 
izbranimi sestavinami, ohrani naravno zdravo porjavelost in 
mladosten sijaj.

Aktive Wirkstoffe: Aloe Vera, Pantenol, NMF, likviricin, 
olje rakitovca, olje mareličnih jedrc.
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MEN SKIN CAREMEN SKIN CARE

Men Skin Care je učinkovita in enostavna linija za nego 
kože. 
Za vsakega moškega, ki se zaveda pomena in ima iz-
kušnje z nego kože.
Za vsakega moškega, ki mu naravna in učinkovita nega 
kože predstavlja novost.
Za vsakega moškega, ki pričakuje opazne in vidne 
rezultate.

Moška koža ima svoje potrebe in zahteve.
Z Neovitinim sistemom aktivnih sestavin 
PowerBoost,  NEOVITA združuje 3 ključne aktivne 
sestavine s popolnoma usklajenimi lastnostmi za ustva-
rjanje izjemno učinkovite nege kože.

Serija za vsakega moškega. 
Sistem aktivnih sestavin PowerBoost intenzivno vlaži, 
aktivira vse funkcije celic, spodbuja odpornost in rege-
neracijo, blaži draženje kože in nelagodje.

Aktivne sestavine: 
Edelweiss (ekstrakt Leontopodium Alpinum),
Izvleček vinske trte (izvleček cvetov/listov/trte Cardi-
ospermum Halicacabum),
Natural Cell Vitality Complex  (riboza)

Men Skin CareBeing a men is a matter of birth
Being a gentelman is a matter of choice

Clear & Refresh

Clear & Refresh je poživljajoča aktivni čistilni mousse in je 
prvi korak v dnevnem ritualu negovanega moškega.
Sistem aktivnih sestavin PowerBoost  z izvlečkom edelweissa/ 
planike, riboze in vinske trte prijetno vitalizira, vlaži, krepi in 
pomirja  razdraženo ali občutljivo moško kožo.
Sistem učinkovin LIQUIRECIN v kombinaciji z alantoinom in 
provitaminom B5, dodatno pomirja draženje kože in poveča 
odpornost kože. Blage, naravne snovi nežno, a učinkovito 
očistijo vsak tip kože in je pri tem ne sušijo.

Aktivne sestavine: Detergenti na osnovi sladkorja, sistem 
aktivnih sestavin PowerBoost, sistem aktivnih sestavin 
LIQUIRECIN, Provitamin B5, alantoin.

Calm & Tune

Negovalen in poživljajoč  tonik za obraz/nega po britju.
Je 2. faza negovalnega rituala kože privlačnega moškega.
Sistem aktivnih sestavin PowerBoost  prijetno oživi s planiko 
in nudi obilo vlage z ribozo in NMF, krepi in nežno pomirja z 
izvlečkom vinske trte.
Sistem aktivnih sestavin LIQUIRECIN, pantenol in alantoin 
od britja utrujeno in razdraženo kožo pomirjajo in regener-
irajo. Lahka vsebnost mentola daje poživljajočo svežino in 
opazno vitalnost.

Aktivne učinkovine: PowerBoost sistem aktivnih sesta-
vin, LIQUIRECIN sistem aktivnih sestavin, NMF, alantoin, 
provitamin B5, mentol.
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MEN SKIN CARE MEN SKIN CARE

Je inovativen izdelek 2 v 1 za nego kože okoli oči in obraza.
Skin Booster je tretji korak v ritualu nege kože negovanega moškega.
Sistem aktivnih sestavin PowerBoost  z izvlečkom edelweissa/planike, riboze in 
vinske trte v simbiozi z vitaminom B3 in hialuronsko kislino povečuje regenera-
tivno sposobnost kože in krepi obnovo celic. Sistem aktivnih sestavin BlueLight 
Protect & Repair zavira staranje kože, regenerira poškodbe kože, ki nastanejo 
zaradi izpostavljenosti HEV svetlobi (uporaba pametnih telefonov in tabličnih 
računalnikov, umetna svetloba, ...).
Simbioza zelo učinkovitih peptidov z izvlečkom rdečih alg in kofeinom poživlja 
predel okoli oči. Temni kolobarji pod očmi izginejo.

Aktivne sestavine: PowerBoost sistem aktivnih sestavin , BlueLight Protect & 
Repair sistem aktivnih sestavin, LIQUERECIN sistem aktivnih sestavin, Vitamin 
B3, tetrapeptid 5, izvleček rdečih alg, kofein, hialuronska kislina.

24h Skin Power Gel

24h Skin Power Gel je visoko učinkovita vendar lahka gel-mousse s formulo 
sestavin za vsak tip kože, ki osveži in intenzivno navlaži kožo. Je četrti korak 
v ritualu za nego kože urejenega moškega.
Planika, ki spodbuja regeneracijo, vlažilna riboza in pomirjujoč ekstrakt 
vinske trte v sistemu aktivnih sestavin PowerBoost  spodbujajo regeneracijo 
celic in negujejo kožo.
BlueLight Protect & Repaire sistem aktivnih sestavin  učinkovito deluje proti 
„digitalnemu staranju“ kože. Vitamin B3 pa odlično dopolnjuje regeneracijski 
učinek kofeina. Aloe vera, skvalan in  olje avokada koži dajejo pomembne 
minerale in vitamine. Hialuronska kislina trajno osveži in navlaži kožo
Koža izgleda mladostna in vitalna.

Aktivne sestavine: PoweBoost sistem aktivnih sestavin, BlueLight Protect 
& Repair sistem aktivnih sestavin, vitamin B3, kofein, olje avokada, skvalan,  
aloe vera, mentil laktat.

Eye & Skin Booster
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