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?De ce pielea are nevoie de niveluri diferite 
de hidratare ziua şi noaptea?

De ce are pielea nevoie de curăţare atât dimineaţa 
cât şi seara?
Excesul de sebum şi celulele moarte se acumulează pe timpul nopţii. De aceea 
dimineaţa trebuie să ai grijă să te demachiezi pentru a le îndepărta şi a-ţi energiza 
pielea. Seara este necesar să înlături machiajul şi toate impurităţile acumulate în 
timpul zilei pentru a pregăti pielea de regenerarea din timpul nopţii.

Noua gamă de produse Solutions au aplicaţie practică 
şi reprezintă soluţii utile pentru toate femeile active. Acum 
într-un singur ambalaj găseşti atât produse de zi cât şi de 
seară. Este o idee simplă şi la îndemână pentru o îngrijire 
efi cientă adaptată la nevoile specifi ce fi ecărui tip de ten.

PENTRU NOAPTEPENTRU ZI
 

Pe timpul zilei pielea are nevoie de protecţie împotriva razelor UV, a 
poluării şi a efectelor negative ale aerului condiţionat. Cremele din 
gama Solutions cu un nou sistem de protecţie ce conţine antioxidanţi 
(Vitamina E şi C) şi fi ltru SPF ce protejează efi cient pielea împotriva 
factorilor dăunatori din mediul exterior.
Pe timpul nopţii pielea are nevoie de regenerare şi hidratare profundă. 
Produsele de noapte din gama Solutions formulate exclusiv cu extractul 
Ulex Europea stimulează proprietăţile naturale ale pielii de a-şi păstra 
nivelul de hidratare un timp îndelungat.

Protecţie pe timpul zilei. 
Regenerare pe timpul 
nopţii. O piele frumoasă 
şi sănătoasă

Reese Witherspoon 
Produs recomandat de

Complex de îngrijire complet pentru dimineaţă şi seară 
într-un singur ambalaj!
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  pentru tenul normalTOTAL RADIANCE
PENTRU 

ZI
PENTRU 
NOAPTE
Gelul delicat 
îndepărtează 
urmele de machiaj 
şi purifi că tenul.

Ce îţi doreşti pentru 
tenul tău?
un aspect vizibil mai 
luminos şi mai sănătos 
după aproximativ 
1 zi şi 1 noapte!

Crema de zi:
energizează pielea
evidenţiază strălucirea naturală a 
acesteia
formulată cu SPF 15 

•
•

•

Crema de noapte:
îmbunătăţeşte textura şi tonusul pielii
activează hidratarea naturală
 conţine extracte din fl oarea numită Ulex 
Europea

•
•
•

Gelul revitalizant 
împrospătează şi 

energizează pielea.

Protecţie în timpul zilei. Regenerare în timpul nopţii. 
Într-un singur ambalaj.
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  pentru tenul normalTOTAL RADIANCE
Cremă de zi SPF15 Total Radiance
Crema cu consistenţă uşoară, non-grasă, are la bază un 
sistem ce asigură luminozitate tenului. Pune în valoare 
strălucirea naturală a tenului, conferind un aspect sănătos 
şi luminos chipului. Protejează pielea împotriva razelor UV 
datorită factorului de protecţie solară 15.

Cremă de noapte Total Radiance
Această cremă hrănitoare ce are la bază extract de fl oare 
Ulex Europea activează hidratarea naturală şi împiedică 
deshidratarea pielii. Îmbunătăţeşte textura pielii şi 
luminozitatea acesteia.

Total Radiance este 
o subgamă completă de produse 
pentru îngrijirea tenului normal. 
Conţine creme, geluri de curăţare 
şi produse complementare ce 
hidratează pielea şi îi redau 
strălucirea naturală.

Loţiune hidratantă iluminatoare pentru faţă
Loţiune delicată care hidratează şi conferă luminozitate 
pielii. Formula conţine granule ce răspândesc o culoare 
caldă, discretă atunci când loţiunea este masată pe piele. 
Este îmbogăţită cu vitaminele E şi C. Protejează împotriva 
razelor UV datorită factorului de protecţie solară 20.

Mască cu argilă pentru faţă Total Radiance
Pe lângă argilă, conţine vitamina A, extract de Spiraea şi 
extract de bambus. Curăţă profund şi reîmprospătează 
pielea, conferindu-i un aspect sănătos.

Ce îţi doreşti pentru 
tenul tău?
un aspect vizibil mai 
luminos şi mai sănătos 
după aproximativ 
1 zi şi 1 noapte!

Gel de curăţare pentru seară 
Total Radiance

Gel de curăţare de zi Total 
Radiance

Loţiune tonică Total Radiance
Curăţă delicat pielea şi stimulează procesele de regenerare. 
Hidratează pielea, îi conferă un aspect neted şi strălucitor. 
Conţine extract de soia, extract de grapefrut şi peptide.

• împrospătează şi energizează 
pielea

• înlătură machiajul şi curăţă 
pielea în profunzime

Mască revitalizantă cu vitamine 
Total Radiance
Mască delicată cu consistenţă 
cremoasă. Conţine vitaminele A 
şi E precum şi ulei de germeni de 
grâu. Îmbunătăţeşte rapid aspectul 
tenului, î l revitalizează şi energizează. 
Completează perfect regimul de 
îngrijire zilnic.

Ser de noapte nutritiv Total Radiance
Formulă unică ce conţine microparticule 
cu ingrediente benefi ce: ulei de fl oarea 
soarelui, betacaroten şi ulei de porumb. 
Conferă luminozitate tenului şi o strălucire 
naturală plăcută. se aplică în fi ecare 
seară ca produs unic sau sub crema 
preferată de seară.

Cremă pentru ochi iluminatoare 
Total Radiance
Reduce pungile de sub ochi, 
netezeşte şi conferă luminozitate 
zonei din jurul ochilor
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PENTRU NOAPTEPENTRU ZI
Gelul energizant 

trezeşte şi 
revitalizează 

pielea.

Crema pentru 
demachiere 
îndepărtează machiajul 
şi impurităţile. 

MAXIMUM MOISTURE 
pentru piele uscată, 

deshidratată

Ce îţi doreşti 
pentru tenul tău?
hidratare dublă 
într-o singură zi!

crema de noapte
reface structura deshidratat pe timpul nopţii 
pentru un aspect sănătos şi frumos
conţine extract de fl oare Europea

•

•

crema de zi
hidratează pielea în profunzime
activează menţinerea naturală a 
hidratării pielii
protejează datorită factorului 
SPF 15

•
•

•

Protecţie în timpul zilei. Regenerare în timpul nopţii. 
Într-un singur ambalaj.
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??
Loţiune tonică fără alcool 
Maximum Moisture
Reîmprospătează, tonifi că şi 
hidratează pielea restabilindu-i pH-ul. 
Are o formulă bogată în ingrediente 
benefi ce: extract de castravete, 
extract de grapefrut şi peptide. Nu 
conţine alcool.

Cremă de ochi 
Maximum Moisture
Hidratează intens şi conferă fermitate 
zonei din jurul ochilor, acţionează şi la 
nivelul pleoapelor, lăsându-le ferme 
şi netede.

Gel de curăţare exfoliant 
Maximum Moisture
Exfoliază celulele moarte, conferind 
pielii un aspect neted. Are o 
consistenţă plăcută: microparticule cu 
nuci şi piersici într-o bază cremoasă.

Cremă de zi SPF15 Maximum Moisture

Cremă de noapte Maximum 
Moisture
Această cremă bogată are la bază 
extract de fl oare de Europea, activează 
hidratarea naturală a pielii şi previne 
deshidratarea pe timpul nopţii, astfel 
ca tu să te trezeşti cu un ten elastic, 
bine hidratat şi cu un aspect sănătos 
dimineata.

Această cremă cu factor de protecţie 15 
are o consistenţă uşoară şi are la bază 
un sistem ce asigură o hidratare intensă 
şi împiedică deshidratarea. Lasă pielea 
perfect hidratată  şi protejată. 

MAXIMUM MOISTURE 
pentru piele uscată, 

deshidratată

Maximum Moisture 
este o subgamă de creme, geluri de 
curăţare şi produse complementare 
create pentru a îngriji tenul uscat 
şi deshidratat. Acestea asigură 
o hidratare perfectă şi o senzaţie 
de confort.

Ce îţi doreşti 
pentru tenul tău?
hidratare dublă 
într-o singură zi!

Sursa frumuseţii
Bea apă minerală în fi ecare zi. Apa, 
nu numai că hidratează pielea dar 
conţine şi substanţe ce hrănesc 
metabolismul.

Maximum Moisture
Gel de curăţare de zi

Gel de curăţare pentru seară 
Maximum Moisture

• împrospătează şi revitalizează 
pielea

• înlătură machiajul şi impurităţile
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În curând!

Gama Pure Pore-Fection

Produsele subgamei 
Pure Pore-Fection 
satisfac complet nevoile tenului 

gras. Acestea restabilesc 

echilibrul pielii, acţionează 

asupra imperfecţiunilor, curăţă în 

profunzime pielea şi îi conferă un 

aspect mat.

Spumă de curăţare 
Pure Pore-Fection
Spuma cu consistenţă uşoară 
curăţă porii, îndepărtează 
impurităţile, tratează coşurile, 
are efect antibacterian. Conţine 
complexul Pure Soothe cu extract 
de bambus şi bisabolol.Loţiune de faţă Pure 

Pore-Fection
Loţiunea uşoară şi delicată elimină 
impurităţile, redă echilibrul şi 
uniformizează aspectul tenului. 
Conţine vitamina A şi extract de 
bambus care reîmprospătează şi 
îngrijesc pielea.

pentru tenul gras

Pielea îşi 
restabileşte 
echilibrul în 
aproximativ 7 zile!

Loţiunea tonică Pure 
Pore-Fection este valabilă 
din toamna anului 2009.
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AGELESS RESULTS 
pentru primele semne ale 

maturizării tenului

Ce îţi doreşti 
pentru tenul tău?
riduri estompate 
în aproximativ 
2 săptămâni!

În curând!
Demachiantul dublu 
adaptat la pielea ce 
prezintă primele semne 
de maturizare va fi  
disponibil din toamnă.

Protecţie în timpul zilei. Regenerare în timpul nopţii. 
Într-un singur ambalaj.

conferă fermitate pielii
reduce aspectul ridurilor
datorită factorului de protecţie SPF 15 
previne foto- îmbătrânirea

•
•
•

îmbunătăţeşte aspectul general al tenului
reduce semnele vizibile de îmbătrânire
conferă tenului un aspect tineresc

•
•
•

cremă de zi crema de noapte
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??
Cremă de zi SPF15 
Ageless Results
Această cremă protectoare conţine 
un sistem unic cu ingrediente care 
acţionează împotriva îmbătrânirii şi 
împotriva factorilor nocivi de mediu care 
grăbesc îmbătrânirea tenului. Conferă 
tenului un aspect revitalizat şi regenerat, 
fermitate şi reduce ridurile. Asigură 
protecţie împotriva razelor UV datorită 
factorului de protecţie solară 15.

Cremă de noapte 
Ageless Results
Această cremă hrănitoare, ce are la bază 
extract de fl oare Europea, hidratează 
intens pielea şi previne deshidratarea.
Ajută la îmbunătăţirea luminozităţii 
tenului şi reduce vizibil semnele de 
îmbătrânire, astfel încât să te trezeşti 
dimineaţa cu un ten mai moale, mai 
neted, cu un aspect mai  tânăr.

Cremă pentru ochi 
Ageless Results
Conţine extracte de seminţe de soia, 
antioxidanţi şi peptide. Netezeşte ridurile 
din jurul ochilor, estompează cearcănele, 
îmbunătăţeşte aspectul tenului. Conferă 
aspect tânăr tenului.

Produsele Ageless 
Results combat primele semne de 
îmbătrânire a tenului. Aceste produse 

conţin soia şi antioxidanţi care previn 
pierderea de fermitate, lăsarea pielii, 
netezesc primele riduri şi accelerează 
procesul de regenerare a pielii.

AGELESS RESULTS 
pentru primele semne ale 

maturizării tenului

Ce îţi doreşti 
pentru tenul tău?
riduri estompate 
în aproximativ 
2 săptămâni!

Radicalii liberi pot face rău tenului. Pentru 
a reduce din efectele lor este necesar 
să consumi fructe şi legume în fi ecare zi, 
bogate în anti-oxidanţi cum ar fi : avocado, 
afi ne, broccoli, varză, morcovi, ceapă, 
portocale, spanac, roşii.

Pielea iubeşte fructele 
şi legumele
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??
a.m Cremă de zi pentru 
pielea matură cu SPF 15 
Accolade
Crema de zi pentru ten matur are factor de 
protecţie solară 15, activează complexul 
phyto-balancing, peptidele şi antioxidanţii 
pentru prevenirea semnelor de îmbătrânire 
a pielii ce pot fi  cauzate şi de schimbări 
hormonale. Pielea va avea un aspect mai 
tânăr şi mai sănătos.

p.m Cremă de noapte pentru 
pielea matură Accolade
Crema de noapte are la bază complexul 
Phyto-balance ce include  soia, rodie, 
chimen dulce şi extracte de morcov care 
ajută la reducerea semnelor de îmbătrânire 
a pielii ce pot rezulta din schimbările 
hormonale. 

Gama Accolade pentru tenul matur

Cremele Accolade au fost 

special create pentru pielea matură. 

Acestea reconstruiesc structura pielii 

şi asigură acesteia ingredientele de 

hrănire pentru a-i stabili fermitatea 
şi aspectul tânăr.

Ai grijă la razele soarelui
Expunerea la soare prelungită poate 
lăsa urme pe piele în timp. Razele de 
soare grabesc procesul de maturizare 
a pielii :fi brele de colagen responsabile 
de fermitatea şi elasticitatea pielii pot 
produce riduri şi decolorări pe piele. 
Aşa că te sfătuim să eviţi expunerea 
excesivă la soare şi întotdeauna să 
foloseşti factorul de protecţie care ţi se 
potriveşte.

Redă vitalitatea şi 
fermitatea pielii

În curând!
Demachiantul dublu adaptat la 
pielea ce prezintă primele semne de 
maturizare va fi  disponibil din toamnă.

Protecţie în timpul zilei. Regenerare în timpul nopţii. 
Într-un singur ambalaj.

Crema de zi:
conferă fermitate şi elasticitate 
tenului
are la bază Complexul Phyto-
balancing, peptide şi anti-oxidanţi
protejează datorită factorului SPF 15

•

•

•

Crema de noapte:
are la bază Complexul Phyto-balancing: soia, rodie, 
chimen şi extracte de morcov
reduce semnele de îmbătrânire provocate de 
schimbările hormonale
întinereşte şi conferă sănătate tenului

•

•

•

BG0906_001   10BG0906_001   10 14.1.2009   13:20:1014.1.2009   13:20:10



??
îngrijirea corpului

a.m Loţiune de 
corp 24 de zi

p.m Loţiune de corp 
regeneratoare pentru 
seară
-  activează microcirculaţia uşurând fl uxul 

celular
- previne depunerea celulelor grase
-  reface şi întăreşte structura celulară 

reducând astfel aspectul de celulită

În timpul zilei:
-  ai nevoie de energie ca să 

fi i activă
-  organismul tău consumă 

caloriile conţinute de mese
-  tot ce rămâne neconsumat 

este depozitat de corp ca 
exces

În timpul nopţii:
-  în timpul somnului, organismul se 

foloseşte de depozitele de grăsime 
acumulate

-  corpul intră în proces de regenerare, 
pregătindu-se pentru ziua următoare.

Ai grijă de silueta ta? Nu pleca de 
acasă înainte de a lua micul dejun! O 
masă bine echilibrată de dimineaţă 
(cereale şi produse lactate, fructe 
şi legume) vor asigura organismului 
tău necesarul de carbohidraţi, 
proteine, grăsimi şi minerale. Astfel 
eviţi scăderile bruşte ale nivelului 
de glucoză în sânge, episoadele de 
apetit exagerat şi previi ronţăiala 
mecanică.

91% din femei 
au observat o 
îmbunătăţire în 
aspectul celulitei*

-  activează metabolismul 
celular şi procesul de ardere 
a celulelor grase

- reduce aspectul de celulită
-  conferă elasticitate şi 

fermitate pielii

* Rezultate bazate pe studii despre percepţia consumatorilor la 
folosirea ambelor fomule de zi şi de seară.

Micul dejun este 
esenţial

Nevoile organismului 
tău pe timp de zi sunt 
diferite de cele din timpul 
nopţii când acesta 
este în repaus. Pentru 
a combate efi cient 
aspectul de celulită, 
trebuie să acţionezi diferit 
pe timpul zilei faţă de 
timpul nopţii.

Ambele produse într-un singur ambalaj.

Acţionează pe timpul zilei pentru 
a reduce aspectul de celulită.

Stimulează microcirculaţia 
pe timpul nopţii. 

BG0906_001   11BG0906_001   11 14.1.2009   13:20:1214.1.2009   13:20:12



Gel anticelulitic
Conţine extract de gherghin care 
ajută la arderea grăsimilor, Perilla 
care ajută la prevenirea depozitelor 
de grăsimi şi Gingko care ajută 
la intensifi carea microcirculaţiei. 
Creşte rata de ardere a grăsimilor 
cu până la de 3 ori. Elimină până la 
3,8 cm de grăsime de pe coapse. 
Netezeşte şi conferă fermitate pielii. 
Reduce aspectul de celulită şi 
remodelează silueta.

Cremă nuanţatoare pentru 
remodelare corporală
Crema inovativă cu acţiune 
multiplă :remodelează corpul, 
nuanţează, reduce aspectul de 
celulită şi conferă fermitate pielii. 
Conţine extract de ginseng, alge 
şi autobronzant. 

Cremă contur pentru bust

Bogată în extracte din plante şi ingrediente 
importante cum sunt vitaminele, gin-seng, soia, 
crema contur pentru bust tonifi că şi redă fermitate 
pielii. Conferă bustului un frumos aspect de lift ing 
în aproximativ 4 săptămâni*. 

Spray pentru fermitate Instant 
tone
Tonifi că şi conferă fermitate pielii, 
reducând aspectul de celulită. 
Reduce până la 1 cm de pe 
coapse şi talie în aproximativ 7 zile*. 
Tratamentul are la bază o formulă 
unică pe bază de extracte de alge 
roşii, Tetrapeptide-3 şi extracte Ze 
Xie.

Tratament împotriva 
vergeturilor şi a 
celulitei

Reduce aspectul de 
celulită şi vergeturi. Conţine 
acizi ce ajută la netezirea 
zonelor cu vergeturi, 
complexul Lipo-botanical 
care ajută la reducerea 
aspectului de celulită şi 
extract de fl oare de Butea 
care ajută la prevenirea 
formării vergeturilor. După 
4 săptămâni de folosire, 
86%* dintre femei au 
observat îmbunătăţiri în 
aspectul pielii.

îngrijirea corpului

Aplicarea produselor de 
îngrijire de corp din gama 
Avon Solutions este calea 
simplă şi efi cientă de a 
avea corp şi piele cu aspect 
frumos. Efectul este de 
subţiere, tonifi ere, reconturare, 
reducere a aspectului de 
celulită şi a aspectului de 
vergeturi. Ele te fac să fi i 
fericită în corpul tău!

piele fermă şi 
trup perfect 
conturat

* rezultate bazate pe teste in-vitro ce au 
folosit o replică tridimensională a pielii

** Rezultate bazate pe studii clinice.

* Rezultate bazate pe studii clinice.

* Rezultate bazate pe studii despre percepţia consumatorilor.

* Rezultate bazate pe 
studii clinice.
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