
aquabella®

Tiszta és friss arcbőr

Az új, kombinált bőrre kifejlesztett bőrápolási 

termékek- garantálják a tiszta és friss arcbőrt.

A három lépésből álló bőrápolási rituálé kombinált 

bőrre lett kifejlesztve, hidratáló Fehér 

Vízililiommal, és az exkluzív bőrmegújító NUXE  

szabadalommal a természetes „bőrhalványító” 

formula”-val .

Használatával a bőr megjelenése szemmel 

láthatóan szebb és matt hatású, ezzel pedig 

frissévé és ragyogóvá válik.
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1 Patent NUXE (FR).
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Aquabella®

Az új bőrápolási kollekció, kombinált bőrre kifejlesztve
Három lépésből álló bőrápolási rituálé

Az Aquabella® hidratál, tisztaés egészséges bőrt eredményezve .

aquabella®, a tiszta érzetű bőr élménye!
Az Aquabella® egy bizonyítottan hatékony bőrápolási rutin kombinált bőrre kifejlesztve.
Fantasztikus textúrák, a tökéletesen hidratált és tiszta és ragyogó bőrért.  Tengeri fuvallatra 

emlékeztető friss illatát a jázmin virágos édességével , valamint a meglepően friss és üde 

uborkával és citrommal kombináltuk.
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ÚJ TERMÉKEK



Hidratáló frissesség,  a 

kombinált bőr legjobb 

barátja

NUXE két aktív, természetes összetevőt kombinált

(Fehér Vizililom és természetes eredetű Hyaluron

sav) annak érdekében, hogy véget vessen a 

kombinált bőr örök dilemmájának, vagyis 

hogy az arc összes szükséges részét egyenlő 

arányban hidratálja. Ezzel feltölti, tisztává és 

ragyogóvá varázsolja a problémás területeket.

Eredményeként a bőr végre felfedheti a benne 

lakozó ragyogást, természetes frissességét, a 

zsíros csillogás félelem érzete nélkül.

Fehér Vizililiom - Madagaszkárról

A Fehér Vízililiom a tisztaság jelképe. Varázslatos 

szirmaival terül a víz felszínén, ezzel gyönyörű vizuális 

hatást kelt. Amiről kevésbé ismert ez a légies növény, 

hogy aktívan hozzájárul az vízi élet fejlődéséhez , egyedi 

oxigénképző  és víztisztító tulajdonságának 

köszönhetően. A NUXEválasztásaa madagszkáriFehér 

Vizililiomkivonatára esett, ez a különleges esszencia kettős 

hatással rendelkezik: hidratáló és tisztító 

tulajdonságok.  

- Segít fenntartani a bőr megfelelő hidratáltságát, 

köszönhető ez egyedi tulajdonságának,  amellyel 

segít benntartani a nedvességét a bőr sejtrétegeinek 

mélyén.

- Tanninokban és polifenolokban gazdag formula, 

így enyhíti a baktériumok proliferációját a zsíros 

felületeken, valamint csökkenti a lipáz (irritáló 

enzimek) aktivitását.

in vitro test

Természetes eredetű Hyaluron Sav

Az intenzív hidratáló hatás érdekében,a NUXE 

választása a Természetes eredetű HyaluronSavra 

esett, amelyet természetes úton biotechnológia 

segítségével nyernek ki növényi eredetű 

összetevőkből.

Köszönhetően különleges molekuláris 

összetételének, védőréteget képez a bőr felszínén, 

amely segít megelőzni  nedvességtartalmának 

elvesztését Magas higroszkópos tulajdonsága azt 

jelenti, hogy ez a "szivacs-szerű" hatóanyag 

megőrzi a vízmolekulákat az arc teljes területén.

A Fenntartható mezőgazdaság gyakorlatának 

iránymutatásai szerint, az így keletkező termelési  növényi 

hulladékot egy tisztítóberendezésben kezelik, majd 

újrahasznosítják a szomszédos régiók vízhálózatában.



Búcsúzzon el a természetellenes réteget és simaságot okozó alapozóktól . A hibátlan bőr  már nem csak 

illúzió vagy kényszer , ezt ígéri a NUXE új szabadalma a „bőrhalványító” formula ”, melynek célja a 

kombinált bőr  megjelenésének természetes javítása . A sima és tiszta arcbőr ígérete anélkül, hogy órákat 

töltenék el sminkelléssel.  

(1) NUXE PatentFR
(2) Instrumental test using fringe projection - 24 volunteers. Result after 1H
(3) Use test - 23 volunteers. %improvement assessed by volunteers after 28 days.
(4) Use test - 23 volunteers. %improvement assessed by an expert.

“Természetes bőrszépítő” a NUXE’saz egyedülálló

természetes „bőrhalványító” formula (1)

Zab cukor

A NUXE a zabszemekből származó 

természetes poliszacharidoktisztított 

összetevőit választotta ki. Ezek a zab cukrok 

biológiai réteget alkotnak a bőr felszínén, 

amely tökéletesen illeszkedik mikro 

környezetünkhöz és egyedülállóan sima 

hatást biztosít.

Zöld lencse kivonat

A zöld lencse szerkezete oligoszacharidok

kapcsolódásából áll, ezek hatékonyan  

csökkentik a faggyútermelést, összehúzzák a 

pórusokat és javítják a bőr struktúrájának 

minőségét.

Sarkantyúkat kivonat

A Sarkantyúka föld felett növekvő

részéből kivont hatóanyag gazdag 

cukrokban (arabinogalaktánok), amelyek 

képesek az arcszín ragyogását javítani 

miközben elősegítik a bőrsejtek 

oxigenizációját.

A NUXE környezetvédelmi 

felelősségvállalásával összhangban ez a 

formula környezetbarát folyamatok 

keretében készül, ún. enzimatikus

hidrolízissel, amelynél a víz az egyetlen 

oldószerrel, egyéb káros kémiai származék 

nélkül.

Biológiai „halványító" hatás, amelyet in vivo 

teszt és a kombinált bőrrel rendelkező vásárlók 

igazolnak

A NUXE's Természetes halványító formulája 

bizonyított biológiai eredménnyel rendelkezik, 

azonnali és hosszantartó hatás, amely javítja 

a bőr minőségét; ellentétben más “halványító” 

termékekkel, amelyek csak kozmetológiaihatással 

rendelkeznek.

- Azonnali és hosszantartó hatás:

szignifikáns javulást eredményez a bőr mikro-

sejtjeiben mindössze 1 óra alatt (2). 28 nap 

elteltével a nők 87% -a (3) érezte úgy, hogy a bőrük 

simább.

- A bőr azonnal simábbá válik és ez a hatás 

hosszantartó: pórus összehúzó tulajdonságát „in

vivo” teszt bizonyítja

- Azonnali mattító hatás: A használat után már egy 

órával látható eredmény (-19%)(2).

- Friss arcbőr: az“egészséges ragyogás” effektus 

amelyet a tesztben résztvevő nők 91% igazolja.

“Natural Blur (1)” formula: 3 aktív növényi 

összetevő természetes szinergiája 



K o m b i n á l t  b ő r r e

AQUABELLA Micro-Exfoliating

Purifying Gel 150 ml Mikro-

hámlasztó tisztító gél kombinált 

bőrre
A mindennapos használat során, ez a kristálytiszta gél 
biztosítja a bőr mélytisztítását, anélkül, hogy szárítaná azt.

Kulcsösszetevőinek köszönhetően (Fehér Vízililiomés a 
természetes „bőrhalványító” formula) eltávolítja a felesleges 

faggyút. A természetes eredetű, kék mikro gyöngyei 
segítségével finoman csökkenti a bőr apró 
szabálytalanságait. Rögtön a használatot követően, a nők 
86%érezte tisztábbnak bőrét ,96%  pedigfrissebbnekarcbőre 
megjelenését.. 28 nap használat után a nők 95% érezte 
tisztábbnak arcbőrét.

Használja reggel és este, az ujjbegyek segítségével 

masszírozza gyengéden a bőrbe, majd alaposan öblítse le.

150 ml Tubus

K o m b i n á l t  b ő r r e

AQUABELLA Refining Essence-

Lotion 200 ml Bőrszépítő 

esszenciális lotion kombinált bőrre
Egy koncentrált frissítő bomba, ez az esszenciális 
tonik igazi hidratáló fátyollal öleli körül arcodat, a 
Madagszkárról származó Fehér Vizililiom és a természetes 
eredetű HyaluronSavnak köszönhetően.

Könnyed textúrájától a bőr puhává válik (a tesztben 

résztvevő nők 100% szerint)(2).A természetes 

„bőrhalványító” formula, láthatóan javítja a bőr 

minőségét: 28 nap használat után, a bőr textúrája 

puhább (a nők 80%szerint)(2) a pórusok összeszűkülnek .

Használja az arcra reggel és/vagy este, vattakorong 

segítségével vigye fel kihagyva a szemkörnyéki 

területeket.

200 ml flakon

K o m b i n á l t  b ő r r e

AQUABELLA Moisturising

Matifying Emulsion 50 ml 

Bőrszépítő hidratáló emulzió 

kombinált bőrre
Könnyű és gyorsan beszívódó emulzió, 
amely ultra-friss és tiszta arcbőrt 
eredményez. Célzott megoldást kínál a bőr 
különböző részeire: hidratálja a száraz területeket 

köszönhető ez a fehér Vizililiomés Hyaluron sav
duojának, ezalatt a kovaföld por segítségével mattiítja a 

zsíros területeket. A  természetes „bőrhalványító” 
formula “bőrszépítő”  tulajdonsága az arc teljes 

területén megfigyelhető3): A tesztben résztvevő nők 
véleménye szerint a bőr puhább(+42.9%), szerkezete 
javul (+26.3%)  megjelenése ragyogóvá válik (+44.7%).  Már 
az első használat után, a kombinált bőr hidratáltabb 
(90%)(4) és mattabb hatású(for 85%)(4). 
Használja reggel és/vagy este az arcon, illetve a nyak 

területein a zEssence-Lotion után.

50 ml pumpás flakon

(1) teszt- 21  résztvevő - elégedettség (%)
(2) teszt-21  résztvevő  -elégedettség  (%)
(3) teszt -20 önkéntes -28 nap után egy kozmetikus által végzett értékelés 

alapján
teszt- 20 önkéntes - elégedettség %azonnal a használat után.



Minőségi kötelezettségvállalások

- A termékek a formula kifejlesztésétôl a gyártásig 

’Made in France’ minőséget képviselnek.

- Szigorú előállítási szabályok alkalmazása: a 

termékek nem tartalmaznak parabént, ásványi 

olajakat és állati eredetű összetevőket.

- Gyakorlati háttér bőrgyógyászok által felügyelt in

vivo tesztek végzésében.

- Nem végeznek állatkísérleteket az érvényes 

szabályozásnak megfelelően.

Környezetvédelmi kötelezettségvállalások

Ellenőrzött forrásból, földrajzilag nyomon 
követhető aktív növényi hatóanyagok 
felhasználása.

-Eco-design megközelítés alkalmazása a 
csomagolásban.

-Biológilagkönnyen lebontható termékek 
előállítása.

-Felelősségteljes hulladékgazdálkodás és 
újrahasznosítható anyagok előnyben részesítése.

Társadalmi kötelezettségvállalások

Együttműködés a ’Untoit pour les abeilles’ (Tető a 
méheknek) Társasággal, a méhek védelme 
érdekében: A NUXE szponzorálja méhkaptárak
felállítását Vosges régióban, Franciaországban.

- ’1001 Fontaines’ (1001Szökőkút) projekt 
támogatása: ivóvíztisztító telepek felállításának 
finanszírozása Kambodzsában.

A NUXE 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI

Quality Commitments

A NUXE-RÔL

Az Aliza Jabès által alapított NUXE natúrkozmetikai márka, az elmúlt 25 évben úttörő 

szerepet játszott a szektorban az úgynevezett pharma-kozmetikumok feltalálásában.

A NUXE-nek sikerült olyan különleges termékeket alkotnia, melyek egyesítik a 

használat élményét a gyógyszerészeti megbízhatósággal, a természet erejét a 

tudományos hatékonysággal (45 bejegyzett illetve bejegyzés alatt álló szabadalommal 

rendelkezik Franciaországban).

A NUXE univerzális készítményei közül számos termék, így az HuileProdigieuse, a 

Crème Fraîche® de Beauté, a Réve de Miel® ajakbalzsam ikonikus státuszt szereztek a 

bőrápolásban.

A NUXE egyúttal egy környezetbarát és innovatív vállalat is, melyet szeretnek vásárlói és 

mely az utóbbi években vezető pozíciót vívott ki magának a szektor legfontosabb 

szegmenseiben. Ez a szakértelem teszi lehetővé, hogy a NUXE termékeket használó nők 

világszerte büszkék természetes szépségükre és nem befolyásolják őket a konvencionális 

szépségideállal kapcsolatos elvárások.

A NUXE elvezeti a nőket a lényük mélyén húzódó természethez, az ösztöneikhez, ezáltal 

tudják megélni és egyben kifejezni saját, egyedülálló szépségüket.

Az ösztönös szépség

A méhészeti termékek kivételével


