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A nATUre kozmetikumok természetes összetevői  alkalmasak minden bőrtípus, még a legérzékenyebb 
bőrök ápolására is, a szalonkozmetikai kezelések utáni otthoni bőrápolásra, hogy az eredmények még 

látványosabbá váljanak. Gyulladáscsökkentő hatásúak, normalizálják a bőr működését, energetizálnak, serkentik 
a kollagén- és elasztinszintézist, a bőr egészséges enzimműködésének fenntartásával  növelik a hidratációt. A 

golden green nATUre természetes arc- és testápoló családja a bőr selymes ragyogásának, 
fiatalságának megőrzését garantálja.

Újdonság!

Két professzionális szalonkezelés közötti otthoni ápolásra

Megoldás a problémás, 
mitesszeres, szeborreás bőrök kezelésére

(arcra • hátra)

15%
kedvezmény

póruSöSSzehúzó GélpaKOlÁS 
mitesszeres tágpórusú bőrre  

A niacinamid, élesztő, vadgesztenye, koffein, biotin, szőlő, papaya, 
citrom, ananász, zöldtea, csipkebogyó kivonatot tartalmazó gélpa-
kolás kedvezően befolyásolja a faggyútermelést és a faggyúmirigyek 
kiválasztó funkcióját. Az összetételében lévő zöldtea és csipkebogyó 
kivonata nyugtatja az aknés, sérült bőrt. Az értékes összetevői segí-
tik a pórusok összehúzódását főleg a pattanások kozmetikai kezelés 
utáni leszáradását. 50 ml 

MiteSSzerKépződéSt nOrMalizÁló 
SzéruM

pattanásos • szeborreás • zsíros bőrre 
(arcra • hátra)

Szalicilsavat, teafaolajat, niacinamidot, élesztőt, vadgesztenye kivo-
natot, koffeint, biotint tartalmazó gél-szérum, ami gátolja a faggyú 
termelődését és mitesszerek kialakulását, mérséklik a gyulladást, se-
gítik a hámképződést. Kőolajszármazék, szilikon és parabén mentes! 
150ml

MicellÁS arcleMOSó 3 in 1
mitesszeres bőrre

niacinamid • csipkebogyó • zöldtea kivonattal

A micellás arclemosó különleges, felületaktív molekulákat, faggyú-
termelést szabályozó és gyulladáscsökkentő hatóanyagokat (niacina-
mid, csipkebogyó, zöldtea kivonat) tartalmaz. Alkalmazható reggel, 
este a bőr alapos áttörlésével. 150 ml 

MiteSSzer StOp MattOSító KréM 
pattanásos • zsíros • problémás bőrre  

Szalicilsav, niacinamid, biotin, koffein, élesztő, vadgesztenye ki-
vonatok segítik a gyulladt, pattanásos bőr normalizálását. Napi 
rendszerességgel alkalmazható ápoló és mattosító krém szőrtü-
sző és egyéb gyulladásra hajlamos szeborreás bőrre. Kedvezően 
befolyásolja a faggyútermelést és emulgeálja a fölösleges lipide-
ket. Ily módon befolyásolja a faggyúmirigyek kiválasztó funkció-
ját, hámosítja és segíti a sebgyógyulást is. 
50 ml 

póruStiSztító OlajSzéruM 
mitesszeres, vegyes, zsíros bőrre

Makadámia-, jojoba-, ausztrál 
teafa-  és levendulaolajjal  

Normalizálja a bőr faggyútermelését, tisztítja és szűkíti a póruso-
kat, segíti a bőrproblémák tüneteinek megszüntetését. Megelőzi 
a mitesszerek kialakulását, akadályozza a baktériumok szaporo-
dását. Egyenletesebb, tisztább, mattabb bőrt eredményez. Szin-
tetikus színező-, illatosító-, konzerválószer mentes. 30 ml

FeKete Szappan
zsíros, aknés, érzékeny bőrre

Természetes eredetű, magas kéntartalmú pala-ichtyollal dúsított 
termék, amely mélyen tisztítja, hatékonyan méregteleníti a bőrt. 
Eltávolítja az elhalt szarusejteket, nyugtató, antibakteriális hatá-
sa csillapítja az aknés, gyulladt bőrt és szőrtüszőt. Szabályozza a 
faggyúmirigyek működését, bőrpuhító, enyhe összehúzó hatású. 
Allergiás bőrre, zsíros-korpás fejbőrre  és borotválkozás után is 
javasolt. Professzionális használatra. 100 ml 

golden green nATUre termékek Kiszerelés Bruttó lakossági 
ár

AKCIÓS
Bruttó lakossági ár

Bőrfehérítő krém 50 ml 4 004 Ft 3 203 Ft

Bőrfeszesítő, tápláló testápoló 200 ml 2 951 Ft 2 361 Ft

Fényvédő, hidratáló nappali krém SpF 30 50 ml 3 783 Ft 3 026 Ft

intenzív, alakformáló hydrogél 200 ml 4 004 Ft 3 203 Ft

push-up mellfeszesítő krém 200 ml 4 719 Ft 3 775 Ft

Mézes cukor arcradír 50 ml 2 951 Ft 2 361 Ft

öregedésgátló arcápoló olaj 30 ml 3 536 Ft 2 829 Ft

öregedésgátló arctisztító tej 200 ml 2 938 Ft 2 350 Ft

ph szabályozó arctonik 200 ml 2 236 Ft 1 789 Ft

Superlift nappali krém 50 ml 3 783 Ft 3 026 Ft

Szem- és szájkontúr krém 50 ml 4 004 Ft 3 203 Ft

Kollagén elixír 10 % 30 ml 2 067 Ft 1 654 Ft

hialuron elixír 10 % 30 ml 2 067 Ft 1 654 Ft

active Boost szérum 30 ml 3 536 Ft 2 829 Ft

intenzív nyak-, dekoltázs-, mellkezekő krém 250 ml 3 627 Ft 2 902 Ft

a termék részletes leírását keresd a www.stellabeauty.hu oldalon. 
információ: 06 1/470-5083, marketing@stellart.hu
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2.112 Ft  1.795 Ft

2.112 Ft  1.795 Ft

2.702 Ft  2.297 Ft

2.018 Ft  1.715 Ft

3.623 Ft  3.079 Ft

2.100 Ft  1.785 Ft

20%
kedvezmény



vásároljon 
1 db 250 ml-es masszázsolajat 

és 1 db 250 ml-es masszázskrémet

1 db goldengreen xxl
 mélyTISzTíTÓ bőrrAdír 

300 ml

AjándéK

KOzMetiKai KiSGépeK

Kövess minket a facebookon is!
Stella Zrt.

+

+

A szett 
br. fogyasztói ára:

15.812 Ft
Az ajándék értéke:

3.536 Ft

Az ajándék értéke:

1.327 Ft

 1681 creaM BOOSter  
„Mini GalVÁn”  

• szonikus  masszázs
• mimikai ráncok, 

• fokozottan dehidratált, 
    petyhüdt bőr kezelésére

1693 liGht therapy pen
„FényterÁpiÁS ceruza” 

kis területek helyi kezelésére
 •  Vörös fénnyel •  Kék fénnyel

A szett 
br. fogyasztói ára:

12.450 Ft
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+
br. fogyasztói ár:

2.171 Ft
az ajándék értéke:

1.327 Ft
  Kedvezmény mértéke: 38%

•  Bőrfeszesítő masszázsolaj (250 ml)
•  alakformáló, cellulitkezelő masszázsolaj (250 ml)
•  relaxáló masszázsolaj (250 ml)
•  izomlazító masszázsolaj (250 ml)
•  Bázis masszázsolaj (250 ml)

•  Bőrfeszesítő masszázskrém (250 ml)
•  alakformáló, cellulitkezelő masszázskrém (250 ml)
•  relaxáló masszázskrém (250 ml)
•  izomlazító masszázskrém (250 ml)
•  Mélytápláló masszázskrém (250 ml)
•  Bázis masszázskrém (250 ml)

SPA SPIRIT WELLNESS 
MASSzázSoLAjok

MASSzázSkRéMEk

S



omniplex
azonnali hajszerkezet javító készlet 

két lépésben

Professzionális, intenzív  hajerősítő, gyors regeneráló,  
védi és javítja még a legroncsoltabb hajszálakat is a 

vegyszeres kezelések alatt

ArgAn SUblIme 
Az értékes argán olaj ragyogóan fényes hajat,

 és bársonyos bőrt eredményez. 

• arGan SuBliMe SaMpOn (250ml; 1000ml)

• arGan SuBliMe hajreGenerÁló elixír (100ml)

• arGan SuBliMe aBSOlute SelyMeSítő 
  SzÁraz  Olaj teStre, arcra, Kézre (100ml)

• arGan SuBliMe hajpaKOló MaSzK (250ml)

20%
kedvezmény

20%
kedvezmény

azonnali hajszerkezet javító szasé
(2 x100 ml)

1.918 Ft   1.534 Ft 3.853 Ft   3.082 Ft

3.334 Ft   2.667 Ft

3.463 Ft   2.771 Ft

2.443 Ft   1.954 Ft

Kedvezményes 
br. lakossági ár:

a keratin rost kivonatok különleges ápolást biztosítanak a haj és fejbőr számára, mandula - és 
argánolaj tartalma megóvja, regenerálja a hajat. Briliáns ragyogást, csillogást, vitalizált volument 

biztosítanak a hajnak, hajformázási lehetőségek széles tárházával a megújult hajlakkal és 
pezsgő hatású fény géllel.

15%
kedvezmény

lady STellA Arany vITAlIne PUmPáS 
sampon (3 féle) és balzsam 

vásárlása esetén

AjándéK:

1 db Vitaplex  n01 és  
1 db Vitaplex  n02

Hajszerkezet újjáépítő 
gyorsregeneráló

A csomag 
br. lakossági ára:

 8.939 Ft

Az ajándék értéke:

 21.552 Ft
Kedvezmény: 70%

• hajreGenerÁló hajFénySpray - 300ml

• hajlaKK - erőS  - 500ml

• VOluMennöVelő hajhaB - extra erős - 300ml

• hajFény Spray - marokkói argán olajjal, 
  hajtógáz nélkül - 250ml

• hajFOrMÁzó pezSGő hatÁSú FényGél - 250ml

• MélyhidratÁló tÁplÁló hajpaKOlÁS
  argán olajjal és keratinnal - 500ml

• liquid hair - FOlyéKOny haj - 100ml

1.440 Ft   1.224 Ft

2.083 Ft   1.770 Ft

1.923 Ft   1.635 Ft

1.929 Ft   1.640 Ft

1.522 Ft   1.294 Ft

1.540 Ft   1.309 Ft

3.410 Ft   2.899 Ft

A feltüntetett árak bruttó lakossági árak.

Kedvezményes 
br. lakossági ár:

br. lakossági ár:
15.788 Ft

12.631 Ft

br. lakossági ár:
1.918 Ft

1.534 Ft



Magasfokú hajvédelem, fény, csillogás - egyedülálló SleS-free összetétel. a 
keratin rost kivonatok különleges ápolást biztosítanak a haj és fejbőr 

számára, mandula - és argánolaj tartalma megóvja, regenerálja a hajat.

lady STellA Arany vITAlIne kupakos 
sampon (4 féle) vagy balzsam 

vásárlása esetén

20%
kedvezmény

SaMpOn 1000 ml
(hajregeneráló, korpásodás elleni, festett hajra, zsíros hajra)

reGenerÁló BalzSaM 1000 ml

2.000 Ft   1.600 Ft /db

2.372 Ft   1.897 Ft /db

VITA LINE
p r o f e s s i o n a l

15%
kedvezmény

Vitaline komplex, tápláló hajszínvédő
hajpakoló festett, színezett hajra 1000 ml

Vitaline hajnövekedést serkentő, 
volumen növelő koffeines sampon 1000 ml

Vitaline extra erős hajlakk 750 ml

Vitaline extrém erős hajlakk 500 ml

Vitaline regeneráló, hajszerkezet javító
hajpakoló 1000 ml

Vitaline sampon zsíros hajra 1000 ml

Vitaline extra erős hajformázó hajhab 
300 ml

2.378 Ft   2.021 Ft

2.378 Ft   2.021 Ft

2.949 Ft   2.506 Ft

1.746 Ft   1.484 Ft

2.201 Ft   1.871 Ft

2.490 Ft   2.116 Ft

A feltüntetett árak bruttó lakossági árak.

1.415 Ft   1.203 Ft

volumennövelő
KoFFeIneS

vITAlIne KoFFeIneS SAmPon
hajnövekedést serkentő, volumennövelő 
250 ml;  

vITAlIne HAjregenerálÓ,TáPlálÓ 
SAmPon - keratin kivonattal 
250 ml;   

vITAlIne regenerálÓ bAlzSAm 
argán olajjal és keratinnal
250 ml;    

vITAlIne SAmPon FeSTeTT, 
IgénybeveTT HAjrA  
argán olajjal 
250 ml; 

exTrA erőS HAjHAb
mangó illattal 
250 ml;  

vITAlIne 
erőS HAjFormázÓ 
HAjlAKK  mangó illattal
500 ml; 

15%
kedvezmény

661 Ft      562 Ft

1.151 Ft     978 Ft

1.415 Ft   1.203 Ft

985 Ft       838 Ft

690 Ft       587 Ft

773 Ft       657 Ft

KIEPE MISS LAdy BFLy - MEtáL KEFESZEtt 
díSZdoBoZBAn (3 FéLE SZínBEn)
Professzionális bontókefe (szett) . Kettős hatású forradalmian új fogazat 
kialakítás mely segítségével fájdalommentes kóc bontást tesz lehetővé. 
Memory-flex technológiája gyors de egyben gyengéd eredményt biz-
tosít.  Ideális nedves vagy száraz hajra. Ergonómikus formatervezés, 
kézbarát kivitel.

15%
kedvezmény

br. lakossági ár:
3.688 Ft

3.134 Ft

A feltüntetett árak bruttó lakossági árak.

bruttó 10.000 Ft feletti vITAlIne termékek 
(kivéve arany pumpás) vásárlása esetén extra 

AjándéK 
2db mATT PASTA



CHromWell mASTer
hajnyíró rFC-0908A

CHromWell mASTer
hajszárító+diffúzor fekete

CHromWell mASTer
trimmelő rfc-0836

CHromWell mASTer
hajszárító+diffúzor bordó

br. lakossági ár:
11.706 Ft

9.364 Ft

br. lakossági ár:
10.384 Ft

8.307 Ft

br. lakossági ár:
16.874 Ft

13.499 Ft

br. lakossági ár:
12.390 Ft

9.912 Ft

br. lakossági ár:
12.390 Ft

9.912 Ft

br. lakossági ár:
10.331 Ft

8.265 Ft

br. lakossági ár:
10.331 Ft

8.265 Ft

20%
kedvezmény


