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A gyönyörű bőr  
megfelelően hidratált

A hosszú, fárasztó napok és külső tényezők hatással  
lehetnek a bőrre. Lassan dehidratáltnak, szárazabbnak 
érezhetjük – veszíthet rugalmasságából. Védőrétegének 
megváltozása miatt egyenetlenné és fakóvá válhat.

Az egészséges kinézetű bőr víztartalma magas, így fontos  
hidratáltságát folyamatosan fenntartani, hogy sima és 
rugalmas maradjon.



Ápolás
A Hydro Boost® hidratáló gél, krémzselé és szemápoló 
formulája az innovatív Hialuron Gél Mátrix tech-
nológiának köszönhetően:

 Segít megtartani a nedvességet a bőr felső  
 rétegében (epidermis) a hialuronsav segítségével,  
 ami a saját tömegénél akár 1000-szer több vizet  
 képes megkötni  

 Folyamatosan hidratál a nap folyamán, akkor  
 és úgy, ahogy a bőrnek szüksége van rá

Fedezze fel a teljes körű arcápolási rutint 
az új NEUTROGENA® Hydro Boost®  
termékcsaláddal:

Tisztítás
A Neutrogena® tisztítási szakértelme és a hidratáló 
összetevő, a hialuronsav kombinációjának köszön-
hetően a Hydro Boost® arctisztítók:

 Segítenek megóvni a bőr védekező képességét

 Tisztítás közben is intenzíven hidratálják a bőrt, és  
 segítenek megtartani nedvességtartalmát

 Érzékeny bőrűek is használhatják



Neutrogena® Hydro Boost® innovatív 
Hialuron Gél Mátrix formulával

A Hialuron Gél Mátrix formula a bőrben természetesen 
is megtalálható hialuronsavval klinikailag bizonyítottan 
akár 24 órán át hidratálja a bőrt*

Segít megtartani a nedvességet a bőr felső rétegében 
(epidermis)

A megőrzött nedvességet folyamatosan szabadítja 
fel, ezáltal úgy hidratál, ahogyan és amikor a bőrnek 
szüksége van rá – az érezhetően sima és rugalmas 
tapintású bőrért

 *52 nő részvételével végzett műszeres teszt alapján, 2014



Az arctisztítás új dimenziója: 
Neutrogena® Hydro Boost® arctisztítók

Zselés arctisztító tej 
A zselés arctisztító tej innovatívan ötvözi a zselé 
könnyedségét a sminkeltávolító tej  
hatékonyságával. Megtisztítja az arcbőrt a sminktől  
és a szennyeződésektől, de nem hagy zsíros  
érzetet maga után, miközben megadja a bőrnek  
azt az intenzív hidratálást, amire szüksége van.

 A tiszta és érezhetően rugalmas arcbőrért   
 minden tisztítás után. 

 Érzékeny bőrre is ajánlott.

 Szemészek által tesztelt.

Arctisztító gél 
Víz hozzáadásával habbá alakuló innovatív, 
könnyű tisztító gél. Megtisztítja az arcbőrt a 
szennyeződésektől, a felesleges faggyútól és 
a sminktől, miközben megadja a bőrnek azt az 
intenzív hidratálást, amire szüksége van: 
 

 Az üde, tiszta és érezhetően rugalmas  
 arcbőrért minden tisztítás után.

 Nem tömíti el a pórusokat.

 Érzékeny bőrre is ajánlott.



Hámlasztó, bőrsimító gél 
Egy innovatív hámlasztó gél mikrogyöngyökkel, amelyek finoman, de hatékonyan 
hámlasztják és távolítják el a szennyeződéseket, miközben a gél biztosítja a 
bőrnek a létfontosságú hidratációt. 

 A sima és tapinthatóan rugalmas bőr érzéséért minden tisztítás után.

 Mindennapos használatra alkalmas.

 Érzékeny bőrre is alkalmas.



Az hidratálás új dimenziója: 
Neutrogena® Hydro Boost® arcápolók

Hidratáló gél 
Normál és vegyes bőrre 
A Hydro Boost® hidratáló gél formulája az innovatív Hialuron Gél Mátrix  
technológiával:

 Segít megtartani a nedvességet a bőr felső rétegében (epidermis) a  
hialuronsav segítségével, ami a saját tömegénél akár 1000-szer több vizet 
képes megkötni. 

 Folyamatosan hidratál a nap folyamán, ahogyan és amikor a bőrnek  
szüksége van rá.



Krémzselé 
Száraz bőrre 
Könnyed mint egy gél, gazdag aktív összetevőben, mint egy krém. Illat,- és  
színezőanyagmentes. A Hydro Boost® krémzselé formulája az innovatív Hialuron 
Gél Mátrix technológiával: 
 

 Segít megtartani a nedvességet a bőr felső rétegében (epidermis) a  
hialuronsav segítségével, ami a saját tömegénél akár 1000-szer több vizet 
képes megkötni. 

 Folyamatosan hidratál a nap folyamán, ahogyan és amikor a száraz bőrnek 
szüksége van rá, és segít csökkenteni a száraz vonalak megjelenését.



Reggeli szemápoló krémzselé 
Segít a napot frissítő hidratálással indítani, amely háromféle módon tesz a felfrissült 
tekintetért, ami nem árulkodik a fárasztó mindennapok nyomairól.

 Az intenzív hidratálás azonnal frissíti a bőrt a szemkörnyék körül.

 Fokozott frissesség, hogy a tekintet frissebbnek tűnjön.

 Akár 24 órán keresztül hidratálja a bőrt, hogy ne veszítsen rugalmasságából és frissen  
 tartsa a szemkörnyéket minden nap.



City Shield® hidratáló arcápoló 
Az elfoglalt mindennapok és a környezeti igénybevétel, mint például a szennyezés, a 
zord időjárás és a napsugárzás egyaránt gyengítheti a bőr hidratáltságát és természetes 
védőrétegét is. Ez a bőr idő előtti öregedéséhez és ragyogásának elvesztéséhez vezethet. 
A City Shield® hidratáló arcápoló tartalmaz: 
 

 hialuronsavat, amely megőrzi és erősíti a bőr védőrétegét, hogy aktívan védje a káros  
 napi behatások ellen.

 Helioplex SPF 25-öt, amely kiváló védelmet nyújt az UVB és UVA sugárzás ellen.

 antioxidánst, ami segít megvédeni a bőrt a szennyezés okozta ártalmaktól és megőrizni  
 fiatalos ragyogását.

Alkalmazza naponta arcápolási rutinja utolsó lépéseként.



Éjszakai maszk 
A hosszú napoknak nyoma maradhat a bőrön, napról napra fáradtabbnak 
nézhet ki, az alvás mennyiségétől függetlenül.

 Segít csökkenteni a fáradtság jeleit – a bőrön hagyva az önsimító memória 
zselé formula körülveszi a bőrt egy vékony, bőrsimító réteggel.

 Éjszakáról éjszakára hidratál, és javítja a bőr kiszáradással szembeni ellenálló 
képességét – kombinálja a hialuronsav és a kondicionáló összetevők  
rehidratáló hatását, melyek segítenek, hogy a bőr védőrétege ellenállóbb legyen 
a vízvesztéssel szemben.



Az arcápolás szakértelme a testápolásban 
Neutrogena® Hydro Boost® testápolók

Az új Neutrogena® HydroBoost® intenzív hidratáló testápolók az arc hidratálásában 
megszerzett szakértelmet emelik át a testápolás területére, a klinikailag bizonyítottan  
rugalmasabb és ragyogóbb bőrért.

Ez a frissítő, ultrakönnyű formula hialuronsavat tartalmaz, ami a bőrápolás szuper 
hidratálója, a saját tömegénél akár 1000-szer több vizet képes megkötni.

Az ultrakönnyű formula megadja a bőrnek azt az extra hidratálást,  
amire szüksége van azáltal, hogy

 segít megtartani a nedvességet 

 folyamatosan hidratál, olyan mértékben és akkor, amikor a bőrnek szüksége van rá,  
 fenntartva ezzel a bőr nedvességtartalmának egyensúlyát

Hab állagú  
testápoló balzsam

Intenzív hidratáló  
testápoló krémzselé

Intenzív hidratáló 
kézápoló krémzselé




