Kõikidele nahatüüpidele sobivad
puhastus- ja hooldustooted.

Favora. My Favorite.
Igaühel on oma lemmiktoode. Neist ei loobuta ja headele sõpradele on neid
tore soovitada. Vanad lemmikud on midagi püsivat ja isiklikku, nad hellitavad
su nahka! Lemmikutega jagatakse kiireid hommikuminuteid ja õhtuseid
iluprotseduure. Sa pakid nad endaga teele kaasa ja tead, et ees ootab midagi
meeldivat - üheskoos sõpradega.
Tere tulemast tutvuma My Favorite näohooldustoodete uue ja uuenenud maailmaga!
Favora säravad lemmiktooted rõõmustavad
nahka; tootearendus keskendub tuntud taimset
päritolu looduslikele õlidele ja uuringud läbinud
toimeainetele. Siit leiad kõike, mida vajad
igapäevaseks näohoolduseks!
Uuendatud Favora kõrgetasemeline ja lai
tootevalik vastab erinevate nahatüüpide
vajadustele paremini kui enne. Lisaks uuele
värskele ilmele said moodsad pakendid ka
mugavad värvikoodid, mis hõlbustavad toodete

valimist:
• roheline tähistab tooteid normaalsele ja segatüüpi
nahale,
• roosa - kuivale ja tundlikule nahale sobivaid tooteid.
Pidev arendustöö, kontroll ning testimine tagavad
Favora toodete kõrge taseme ja parima toimivuse.
Tootmisprotsessis pöörame tähelepanu keskkonnasõbralikkusele. Kõik pakkematerjalid on korduv
kasutatavad.
Favoral on, millest vormida tähti! Anna oma nahale
võimalus neid tooteid nautida!
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Kas soovid vaid ühte õrna, kuid korralikku hooldusvahendit? Või igatsed hoopis
siidpehmet silmaümbruse niisutust, mis aitab ennetada kortsude tekkimist? Favora
kõikidele nahatüüpidele sobivad hooldustooted sisaldavad ravitoimega mandli-,
kuningakepi- ja jojobaõli, samuti vitamiine-antioksüdante nagu C- ja E-vitamiinid, mis
toetavad naha uuenemist. Proovi nad oma naha peal läbi ja leia endale lemmik.
All-Around Make-Up Remover – Meigieemaldaja
Favora uus tähttoode, eemaldab vesilahustuva
meigi, puhastab näonaha ebapuhtused ja valmistab
naha ette hooldustoodete kasutamiseks. Kiire- ja
õrnatoimeline, lihtne kasutada - nägu ei pea üle
loputama. Õrna, alkoholi- ja lõhnavaba koostisega.
Kasutamine: niisuta puhastuspadjake meigieemaldajaga ning puhasta nägu, silmad, huuled ja
kael - veega ära loputa! Kasuta nii hommikul kui õhtul.
Eriti suurepärase tulemuse saad, kui kasutad vahendit
koos Favora puhastusgeeli või puhastuskreemiga,
et eemaldada nahalt viimsedki meigijäägid.

Moisturising Eye Cream –
Niisutav silmaümbruskreem
Hästi imenduv kreem, mis ravib ja ennetab kortsude
tekkimist, samuti niisutab õrna silmaümbruse nahka.
Glütseriin, betaiin ja hüalorünaat aitavad ennetada
naha vananemise märke; mandli- ja nisuiduõlid
silendavad ning vitamiinid-antioksüdandid tugevdavad naha pindmist vereringet. Lõhnavaba.
Kasutamine: hommikul ja õhtul tupsuta õrnalt
sõrmedega silmaümbrusnahale ning kui soovid, ka
kulmuluu alla. Kui nahk on eriti kuiv ja ketendav,
kasuta vajadusel ka silmalaugudel.

Clarifying Peeling for Face –
Värskendav koorimiskreem
Nahka õrnalt koorivad ümarad mikrokristallid sügavpuhastavad ja virgutavad nahka ning eemaldavad
nahapinnalt surnud naharakud. Toote täiuslik koostis
annab nahale sileduse ja sära, soodustab toimeainete
imendumist ning hooldab nahka.
Kasutamine: hõõru ringjate liigutustega eelnevalt
puhastatud ja niisutatud näonahale. Väldi sattumast
õrnale silmaümbruse nahale! Loputa veega maha ja
kuivata nägu õrnalt tupsutades. Kreemita Favora Hydra
öökreemiga või Nutri öökreemiga.

Soft Lip Balm – Pehmendav huulepalsam
Kaitseb tuule, pakase ja päikese nahka kuivatava
mõju eest. Sobib ka huulevärvi aluskreemiks. Lõhna-,
värvi- ja aroomivaba.
Kasutamine: kasuta alati, kui huuled tunduvad
kuivad ja krobelised või vajad huulevärvi alla
niisutavat kreemi.

APTEEGIST

- loomulik tasakaal
Sinu nahale –

Puhasta, niisuta, kaitse ja sära!

Näohoolduse
lemmiktooted.
www.orionpharma.ee

Normaalse ning segatüüpi naha
puhastus- ja hooldustooted.

Kuivale ja tundlikule nahale sobivad
puhastus- ja hooldustooted.

Kas otsid sobivaid hooldustooteid nahale, mis tundub pärast pesemist kuiv ning
on mõnikord tundlik ja ketendav? Kas näo T-piirkonnas esineb ebapuhtusi ning
päeva teises pooles nahk läigib? Favora tooted normaalsele ja segatüüpi nahale
värskendavad nahka, muudavad naha säravamaks ja tasakaalustavad rasueritust;
toodetes sisalduvad toimeained viivad niiskuse nahka.

On sul kuiv ja pingul nahk, mis hakkab punetama ja tulitab eriti pärast pesemist?
Favora kuivale ja tundlikule nahale mõeldud tooted vähendavad tundlikule nahale
omaseid sümptomeid ja annavad nahale kohese niisutuse, uudseid toimeaineid
ning raviva toimega looduslikke õlisid. Kuivusest kare nahk tundub pehmem,
elujõulisem ning on kaitstud keskkonnamõjude eest.

Gentle Cleansing Gel –
Õrnatoimeline puhastusgeel
Eemaldab nahalt tõhusalt, kiiresti ja nahka
kuivatamata ebapuhtused ja meigi. Hellitab nahka
ja jätab pehme ning värske tunde. Sisaldab õrnalt
puhastavaid toimeaineid ning niiskust siduvat
glütseriini.
Kasutamine: kanna niisutatud näonahale nahka
õrnalt hõõrudes, seejärel loputa. Lisaks võid kasutada
Favora värskendavat toonikut ja selle järel
kreemitada Hydra päeva- või öökreemiga.

Gentle Cleansing Cream – Õrnatoimeline
puhastuskreem
Õrnatoimeline, rikkaliku konsistentsiga ja sametpehme niisutus tundlikule nahale. Eemaldab
ebapuhtused ja meigijäägid korralikult ning aitab
säilitada naha loomulikku niiskustaset.
Kasutamine: hõõru ringikujuliste liigutustega
näonahale ning pühi ära puhastuspadjakese või
salvrätikuga. Võid ka emulgeerida ja vähese
koguse veega maha loputada. Lõpeta näo
puhastamine Favora niisutava toonikuga. Seejärel
kreemita Favora Nutri päeva- või öökreemiga.

Refreshing Toner Spray – Värskendav toonik
Nahka elustav ja värskendav sprei, mis paneb näopuhastusele punkti, tõhustab seejärel kasutatavate
hooldusvahendite toimeainete ja neis sisalduva
niiskuse imendumist. Meeldivalt ergutava ja jahutava
toimega sprei.
Kasutamine: piserda puhastatud nahale nii hommikul
kui õhtul või piserda puhastuspadjakesele ja puhasta
sellega nägu. Lõpuks kreemita Favora Hydra päevavõi öökreemiga.

Hydra Day Cream SPF15 – Hydra päevakreem
Hästi imenduv ja kerge kreem, mis tasakaalustab
rasueritust; samal ajal viivad kasulikud toimeained
niiskuse nahka. Uudistoode annab nahale energiat
ja sära, tasakaalustab rasueritust ning matistab
nahapinda. Sobib oivaliselt ka meigialuskreemiks.
Kasutamine: kreemita nägu, kaela ja dekolteepiirkonda pärast hommikusi puhastusprotseduure.
Hydra Night Cream – Hydra öökreem
Rikkaliku konsistentsiga, aga siiski hästiimenduv
öökreem muudab naha säravamaks, sealjuures temas
sisalduvad toimeained hoiavad naha siidpehmena.
Toode sisaldab rohkesti avokaadoõlis sisalduvaid
vitamiine, mis mõjuvad nahale ergutavalt,
pehmendavat mandliõli ja rahustava toimega
Aloe verat.
Kasutamine: kanna kreem näole, kaelale ja dekolteepiirkonnale pärast õhtusi iluprotseduure.
NB! Segatüüpi naha puhastus- ja nahka kirgastavad
hooldustooted sobivad ka kergelt rasusele nahale.

Moisturising Toner Spray – Niisutav toonik
Täiendab näo puhastust, mõjub nahka rahustavalt
ja võtab ära pingul naha tunde. Rikkalikud energiaosakesed lisavad nahale värskust ja valmistavad
selle ette niisutava kreemi kasutamiseks. Sisaldab
nahakahjustusi parandavat pantenooli B5, tõhusalt
niisutavat glütseriini ja nahka hooldava toimega
Aloe verat.
Kasutamine: piserda puhastatud nahale nii
hommikul kui õhtul. Kreemita Favora Nutri
niisutava päeva- või öökreemiga.

Nutri Day Cream SPF15 – Nutri päevakreem
Pehme ja rikkaliku konsistensiga, hästiimenduv
kreem, mis tugevdab tundliku naha kaitsemehhanisme, leevendab pingul naha tunnet ning
TM
muudab naha elastseks ja kauniks. Aqualance
koostisaine parandab erinevate nahakihtide niiskuse
sidumise võimet. Suurepärane meigialuskreem.
Kasutamine: kanna näonahale, kaelale ja dekolteepiirkonnale pärast hommikust puhastusprotseduuri.
Nutri Night Cream – Nutri öökreem
Taastab naha elujõu ja sära, loodulikke õlisid sisaldav
ja nahka tõhusalt raviv koostis ühendab vitamiinide
jõu ja luksuliku pehmuse. Mõnusalt imenduv kreem
pakub tundlikule nahale pikaajalist niisutust, kaitset
ning heaolutunnet. Kaitseb ka kuperoosa nahka.
Toode on õrna ja pehme aroomiga.
Kasutamine: kanna näole, kaelale ja dekolteepiirkonnale pärast õhtust puhastusprotseduuri.
NB! Kui soovid tõhustada toimeainete imendumist,
piserda esmalt näole Favora toonikut ja kanna siis
Favora kreemi veel veidi niiskele nahale.

