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Teaduse toel. Sinu ilu heaks.

NAHA PROBLEEM: 
Esimesed vananemismärgid  
ja tuhm jume 

20+ Soovitame Soovitame Soovitame Soovitame 

NAHA PROBLEEM:  
Sügavad kortsud, 
naha tihedus on kadunud 

50+ 

NAHA PROBLEEM:  
Kurnatud välimus, kortsud,  
kuiv ja kare.

NAHA PROBLEEM:  
Nähtavad kortsud  
ja kuivus

30+ 

NAHA PROBLEEM:  
Kaotatud pingsus  
ja elastsus 

40+ 

Soovid, et jume oleks alati noorusliku ja terve välimusega.  
Kui näed hea välja, siis sa tunned end hästi, ja seda on näha. 
NovAge valikus on teaduslikud ja kõrgtehnoloogilised 
nahahooldused, mis vastavad klientide ajas muutuvatele 
vajadustele, alates esimestest miimikajoontest kuni sügavate 
kortsudeni. 
 
Iga sarja aluseks on sünergias toimivad unikaalne  
noorendav tehnoloogia ja taimsete tüvirakkude ekstrakt,  
mis korrigeerivad vanadusmärke ja aeglustavad naha 

vananemisprotsesse. Koos toodetega anname sulle 
4-sammulise hooldusrutiini, et tulemused oleksid parimad.  
Kui nahk vajab aga lisatähelepanu, siis tutvu NovAge 
lisahoolduste laialdase valikuga. Lisahooldused sobivad 
ideaalselt igapäevase nahahooldusrutiiniga. 
 
NovAge annab sulle kõik vajaliku, millega rahuldada 
nahahoolduse ambitsioonid, et saaksid igas eas  
nautida terve ja noorusliku välimusega nahka.

NAHA PROBLEEM: 
hüperpigmentatsioon, 
ebaühtlane ja laiguline nahatoon

NAHA PROBLEEM:  
Tundlikkus, reageeriv/ärrituv 
nahk, vananemismärgid

Soovitame IGALE VANUSELE Soovitame IGALE VANUSELE Soovitame IGALE VANUSELE 
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NovAge taime algkoerakkude 
ekstraktid. Sinu nooruse valvurid.

AGEREFLECT TM -  
ORIFL A ME' I  UN IK A ALN E 
TEADUSLIK UURING  
NAHA VANAN EMISEST

Meie nahk on pidevas võitluses kehas toimuvate 
protsesside ja väliste stressoritega. Vananedes  
meie naha loomulik kaitsevõime nõrgeneb ja nahale  
ilmuvad silmaga nähtavad vananemismärgid. 
 
Taime algkoerakud ehk tüvirakud on rikkad kaitsvate 
agentide poolest, mis suudavad agressoreid 
neutraliseerida ja aitavad seeläbi ennetada  
nahastruktuuri lagunemist ja aeglustavad vananemist.  
 
Biotehnoloogia uusimate saavutuste toel uurime tuhandete 
taimede algkoe- ehk tüvirakke, et teha kindlaks nende 
vananemisvastased omadused, ning seejärel eraldame 
väärtuslikumad ühendid, millel on kõige tugevam toime. 
 

Iga NovAge sarja jaoks valisime ainulaadse taime 
algkoerakkude ekstrakti ja kombineerime seda uuendusliku 
tehnoloogiaga, et keskenduda erinevatele probleemidele 
ja pakkuda teaduslikult tõestatud tulemusi. 
 
Taime algkoerakkude ekstraktis on jõud.

AEGLUSTA NAHA VANANEMIST TAIME ALGKOER AKKUDE EKSTR AKTIDEGA 

Üheskoos aitavad need 
tehnoloogiad ja valvurid 
vabastada noorusliku ja  
terve välimusega naha, 
sõltumata vanusest.

Taime algkoerakkude 
ekstraktid on meie võimsatele 
tehnoloogiatele täiuslikeks 
partneriteks, mis aitavad 
nahka noorendada.

Nooruse valvuritena on  
igas NovAge sarjas taime 
algkoerakkude ekstraktid, mis 
aitavad kaitsta naha struktuuri 
ja agressoreid neutraliseerides 
aeglustavad naha vananemise 
protsessi.

Agressorid lõhuvad naha 
struktuuri elemente, mille 
tulemuseks on nähtavad 
vananemise märgid.

AgeReflectTM on meie unikaalne naha vananemise teaduslik uuring. Meie uuring kinnitas,  
et naha vananemine on täielikult individuaalne. NovAge baseerub selle uuringu tulemustel. 
Iga sari on loodud naha vananemisega seotud spetsiifilise probleemi lahendamiseks,  
et nahk oleks igas vanuses noorusliku ja terve välimusega.

Taime algkoerakkudes peitub taime elujõud ja need  
on aktiivainete jätkusuutlikkuks allikaks. Kontrollitud 
laboritingimustes arendatud taimekultuurid vajavad 
traditsioonilisest põllumajandusest 90% vähem vett  
ja need ei sisalda pestitsiidide ja saasteainete jääke.

KAS TEADSID? 
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Vähemalt 7 korda 
parem nahk, kui järgida 
NovAge rutiini – 
kliiniliselt tõestatudΔΔ

∆∆  Kliiniliselt tõestatud tulemused. Tervikliku nahahooldusrutiini kasutamise võrdlus 
hooldamata naha või NovAge Skinenegise, Time Restore, Ecollagen ja Ultimate 
Lift lihtsustatud rutiiniga.

NovAge nahahooldusrutiin tagab, sõltumata 
vanusest, igapäevase regulaarse hooldusega 
noorusliku, tervisliku ja kauni välimusega näonaha. 
Tervikliku rutiini toodete kombinatsiooniga on 
tulemused parimad. Tähtis on toodete kasutamisviis  
ja järjekord, sest kõik tooted täiendavad üksteist. 
 
Kõik, mida pead tegema, on järgima iga päev  
kaks korda päevas seda rutiini ja sa näed  
muutusi oma silmaga.

PUHASTA

Kaks korda päevas puhasta nägu 
mustusest ja jääkidest, et nahk oleks  
valmis vastu võtma hooldavaid tooteid.

Silmaümbruskreem silub kortsud, kaotab 
tumedad varjud ja silmaalused tursed.

Enne näokreemi kanna nahale niisutust  
ja näokreemi toimet tõstev seerum.

Päevakreemiga niisutad ja kaitsed nahka, 
öökreemiga taastad ja tugevdad.

ERGUTA NIISUTA SUUNATUD HOOLDUS

Niisuta nägu ja kael veega. Vajuta üks 
pumbatäis geeli peopesale, kanna geel 
näole ja masseeri sõrmeotstega näonahka 
tekkinud vahuga. Väldi silmade ümbrust. 
Loputa põhjalikult puhta leige veega ja 
vajuta pehme rätikuga nahk kuivaks.

Väike kreemipiisk on piisav kummalegi 
silmaalusele. Tupsuta õrnalt sõrmeotsaga 
mööda silmakoopaluud, kuni kreem  
on täielikult imendunud. Väldi kreemi 
sattumist silma.

Tee kreemiga näole 5 hernetera suurust 
täppi: otsasesisele, põskedele, lõuale ja 
kaelale. Kergete tupsutavate liigutustega 
masseeri kreem üle kogu näo ja kaela,  
kuni täieliku imendumiseni. Väldi silmade 
ümbrust.

Vajuta pumbatäis seerumit käelabale. 
Kanna sõrmeotstega seerumipiisad näole, 
lõuale ja kaelale, väldi silmade ümbrust. 
Tupsuta või libista sõrmeotstega üle näo, 
kuni seerum on imendunud.
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Taasta ja hoia oma sära

Naha sära paraneb  
25 korda*

Naha niiskustase 
tõuseb 89%**

Elu möödub välgukiirusel ja sa ei taha millestki ilma jääda. 
Vaatamata kiirele tempole soovid säilitada värske,  

veatu ja noore välimuse, õigus? NovAge Skinergise ei  
tee järeleandmisi ja tulemusi ei pea kaua ootama.  

Täiusliku välimusega särav nahka on võimalik, alates  
esimesest päevast ja jätkuvalt päev-päeva järel.

NAHA PROBLEEM: 

Esimesed vananemismärgid  
ja tuhm jume 

20+ 
Soovitame 

*  Kliiniliselt testitud NovAge Skinergise tervikliku 
nahahooldusega, pärast 8nädalast kasutamist. 

**  Kliiniliselt testitud NovAge Skinergise tervikliku 
nahahooldusega, pärast 4nädalast kasutamist.

  NovAge Skinergise komplekt
Komplektis on 5 toodet.

42723
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TAURINE ENERGISING  
TEHNOLOOGIA  

Loodusliku tauriini ja Skandinaavia vetikaga tehnoloogia 
suurendab rakuenergiat, mis aitab elavdada nahka  

ja parandada elujõudu. Pakub kiiret niisutust, taandab 
väsimuse märke ja peeneid kortsukesi. 

Tänu unikaalsetele bio-tehnoloogiatele taastab hooldus 
koheselt naha energia, mõjudes rakutasandil, ja kaitseb  

nahka igapäevaste agressorite eest.

KOHESELT:  
Aitab taastada naha energiat, tõrjub nähtavaid väsimuse 

märke, kortsukesi ja laienenud poore. Suureneb naha sära, 
tekstuur paraneb, nahal on sügavuti niisutataud tunne. Kaitseb 

keskkonna kahjustuste eest.

AJA JOOKSUL:  
Elavdab ja taastab rakuenergia, aidates kaasa funktsioonide 
normaliseerumisele. Aitab vähendada väsimuse märke, 
taandada esimesi kortsukesi, taastub naha elujõud. Elavdab, 
kaitseb ja niisutab nahka, ergutab rakuenergia metabolismi.

Δ1 Kliiniliselt testitud NovAge Skinergise tervikliku hooldusrutiiniga. 

NAHA PROBLEEM: 

Esimesed vananemismärgid  
ja tuhmi jumega nahk 

20+ 
Soovitame 

ARENENUD TEHNOLOOGIAD

AÇAI TAIME ALGKOERAKKUDE  
EKSTRAKT  
Kaitseb nahka vabade radikaalide kahjustuste eest,  
aitab suurendada naha niiskustaset ja täiendab tauriini  
toimet naharakkude uue energiaga laadimisel.

Kliinilise tõestusega tõrjub  
esimesed vananemismärgidΔ1
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Naudi öist iluund. Nahale on öine  
puhkus vajalik päevaste kahjustuste 

parandamiseks ja regulaarse ööunega 
annad nahale selleks võimaluse. Veel  

üks nipp, seljal magades ei suru sa oma 
põske patja, mis võib soodustada  

kortsude tekkimist.

Lisatud niatsiinamiid (B3-vitamiini amiid)  
aitab parandada naha elastsust, vähendada 
peenikesi miimikajooni ja toetada 
nahabarjääri tervist ja tasakaalu.

Loodusliku tauriiniga 
energiaseerum aitab nahka 
elustada. Seerum lisab 
jumele sära ja aitab 
vähendada iluvigade  
ja pooride nähtavust.

Täiustav silmaümbruskreem 
niisutab ja kirgastab 
silmaümbruse nahka, 
vähendab tumedaid 
rõngaid ja turseid ning 
miimikajooni.

NIISUTA PUHASTA ERGUTASUUNATUD HOOLDUS

Kliiniliselt tõestatud  
niisutus kogu ööksΔ1

Δ1  Stratum Corneum ehk sarvkiht.  
Öökreem, pärast esimest kasutamist.

NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

Intelligentne puhastaja eemaldab 
näolt mustuse ja mõjub 
värskendavalt. Ei kahjusta 
nahabarjääri. Puhastavate ja 
niisutavate tehnoloogiatega 
optimaalses tasakaalus 
E-vitamiiniga koostis jätab nahale 
täiuslikult puhta, toniseeritud, 
pehme, elastse ja mugava tunde.

Puhastab  
naha tõhusalt -  
97% nõustus*1

Silmaümbruse 
välimus on 
säravam – 
80% nõustus*1

Koostises on 
hüaluroonhape, kofeiin, 

valgustpeegeldavad 
Optical Illuminators ja 

Silver-Reflect osakesed. 
Mugav rullaplikaator 

aitab parandada 
silmaümbruse 
mikroringlust.

Nahk on koheselt 
tervema 
välimusega –  
90% nõustus*1

Pre-biotic aktiivaine 
stimuleerib rakkude 
uuenemisprotsessi, 

eemaldab surnud 
naharakud, vähendab 

pooride nähtavust ja 
parandab naha tervist.

Kliinilise tõestusega kogu 
päeva kestev niisutav toimeΔ3

Δ3  Stratum Corneum ehk sarvkiht. Ainult päevakreem,  
pärast esimest kasutamist.

Mitmetoimeline päevakreem kaitseb keskkonna mõjude eest,  
taandab peeneid kortsukesi, parandab naha tekstuuri, 
niiskustasakaalu ja elastsust. Taaselustav öökreem aitab  
nahal taastuda päevaste stressorite mõjust. Hommikul  
ärgates on nahk puhanud ja värske ilmega.

Pollution Protect tehnoloogiaga, mis kaitseb 
nahka õhusaaste peenosakeste kahjude eest.

*1  Pärast esmast kasutust 
tarbijatestis nõustunute %.

*1  Tarbijatest, terve rutiin, pärast 
4-nädalast kasutamist.

*1  Tarbijatest, ainult seerum,  
pärast esmast kasutust.

N
o

vA
g

e
 S

K
IN

ERG
IS

E N
A

H
A

H
O

O
LD

U
S

R
U

TIIN

 

 

 

  

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection päevakreem SPF 30
50 ml. 

34511

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection öökreem
50 ml.

35075

  NovAge Skinergise Ideal  
Perfection silmaümbruskreem
15 ml.

34515

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection seerum
30 ml. 

34517

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeel
150 ml.

33984
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Kas oled kunagi soovinud, et saaksid oma kortse hetkega muuta? 
Nüüd on sul NovAge Ecollagen Wrinkle Power. Ecollagen 

Wrinkle Power on loodud selleks, et pikema aja jooksul 
kollageeni tootmise ergutamisega kortse kaotada, aga ka 
hämmastavalt kiireteks kortse vähendavateks muutusteks.

Silu kortsud ja muuda  
nahk siledaks ja säravaks

Vähendab 
koheselt kortse 
kuni 49% –  
kliinilise 
tõestusega∆1

∆1  Kliinilise tõestusega toimus kohene muutus kortsude 
mõõtudes, kui kasutada NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power komplekti. 

NAHA PROBLEEM: 

Nähtavad kortsud ja kuivus30+ 
Soovitame 

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power komplekt
Komplektis on 5 toodet.

42489
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∆1Kliinilise tõestusega toimus kohene muutus kortsude mõõtudes, kui kasutada NovAge Ecollagen Wrinkle Power komplekti. 

Juba esimesest päevast nähtavalt 
korrigeeritud kortsud!∆1

Rikastatud patenteeritud Tri-Peptide tehnoloogia, madala molekulaarkaaluga 
hüaluroonhappe ja Edelweiss taime algkoerakkude ekstraktiga. NovAge 

Ecollagen Wrinkle Power toime on mitmetasandiline: suurendab kollageeni 
tootmist, parandab naha tervist ja välimust, suurendab niiskustaset ja kaitseb 

nahka. Kliinilise tõestusega korrigeerib kortse koheselt ja püsivalt.

KOHESELT: 
Kui madala molekulaarkaaluga hüaluroonhape täidab naha 

niiskusega, siis optiline tehnoloogia silub ja täiustab naha 
välimust. Kliinilise tõestusega vähendab kortse.

ARENENUD TEHNOLOOGIAD

PATENTEERITUD TRI-PEPTIDE 
TEHNOLOOGIA 

Patenteeritud Tri-Peptide tehnoloogia 
suurendab kollageeni tootmist nahas, 

et korrigeerida kortse pikema  
aja jooksul.

MADALA MOLEKULMASSIGA 
HÜALUROONHAPE 

Hüaluroonhape täidab kortsud 
momentaalselt ja muudab  

nahapinna koheselt siledamaks. 

EDELWEISS TAIME 
ALGKOERAKKUDE EKSTRAKT 

Edelweiss taime algkoerakkude  
ekstrakt aitab vältida kollageeni ja 

hüaluroonhappe kadu nahas ja 
aeglustab naha vananemisprotsesse.

AJA JOOKSUL: 
Patenteeritud Tri-Peptide tehnoloogia stimuleerib kollageeni 
tootmist ja aitab parandada nahastruktuuride tugevust ja 
pingulolekut, mis vähendab kortse. Taime algkoerakkude ekstrakt 
aitab neutraliseerida agressoreid ja kaitseb kollageeni ja 
hüaluroonhapet, mis omakorda aeglustab naha vananemist. 
Naha tekstuur muutub siledamaks ja saavutab noorusliku sära.

NAHA PROBLEEM:  

nähtavad kortsud ja kuivus30+ 
Soovitame 
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Rikastatud Optical  
Pearl tehnoloogiaga,  
mis püüab ja hajutab 

valgust, muutes 
nahatooni ja tekstuuri 

kaunimaks.

Intelligentne puhastaja  
eemaldab näolt mustuse ja  
mõjub värskendavalt. Ei kahjusta 
nahabarjääri. Puhastavate ja 
niisutavate tehnoloogiatega 
optimaalses tasakaalus 
E-vitamiiniga koostis jätab nahale 
täiuslikult puhta, toniseeritud, 
pehme, elastse ja mugava tunde.

NIISUTA 
Superseerum korrigeerib 
kortse koheselt ja aja 
jooksul. Pideva 
kasutamisega on jume 
noorusliku ja säravalt 
tervisliku välimusega.

Elavdab koheselt 
silmaümbruse välimust  
ja aja jooksul silub  
sinna tekkinud kortsud. 
Vähendab silmaaluseid 
turseid ja tumedaid varje.

Kortse korrigeeriv niisutav päevakreem kaitseb nahka 
antioksüdantide, UV filtri ja saastevastase tehnoloogiaga. 
Tõhusalt toitev öökreem taastab hommikuks naha pehmuse,  
sileduse ja särava jume.

Puhastab  
naha tõhusalt -  
97% nõustus*1

*1   Pärast esmast kasutust 
tarbijatestis nõustunute %.

Silmaümbruse 
välimus on 
koheselt 
paranenud*

* Tarbijatega testitud * Tarbijatega testitud 

Juba pärast 
esimest kasutust 
tundub nahk 
täidetud*

*1 Tarbijatest, kasutati päeva- ja öökreemi. *1 Tarbijatest, kasutati päeva- ja öökreemi.

Kortsud on 
siledamad*1

Hommikul on nahk  
pehme ja siledam*1

Sheavõi aitab rahustada ja toita kuiva nahka. 
Tulemuseks on pehme ja elastne nahk.

Rikastatud hetkega jumet parandava 
InstaSmooth tehnoloogiaga.

PUHASTA ERGUTASUUNATUD HOOLDUS

Hoolitse naha ilu eest seest ja väljast. 
Kõik, mida sööd, on nahale sama tähtis  
kui see, millega nahka väljast hooldad.  

Tervislik toitumine, kuhu kuuluvad rohelised 
lehtköögiviljad, ja piisavas koguses vee 

tarbimine mõjuvad naha seisundile imeliselt. 
Lisades ka õiged toidulisandid, mis täidavad 

toitumisest jäävaid tühimikke, toidad  
nahka seespidiselt.

N
o

vA
g

e
 EC

O
LLA

G
EN

 N
A

H
A

H
O

O
LD

U
S

R
U

TIIN

NOVAGE EKSPERT SOOVITABKoostises olev Pre-biotic 
aktiivaine stimuleerib 

naharakkude uuenemist ja 
toetab naha tervist.

 

 

 

  

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power päevakreem SPF 35
50 ml.

42426

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power öökreem
50 ml.

33982

  NovAge Ecollagen Wrinkle  
Power silmaümbruskreem
15 ml.

33979

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power seerum
30 ml.

33980

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeel
150 ml.

33984



21
N

o
vA

g
e

 U
LTIM

A
TE LIFT

20 / NovAge

Kas peeglisse vaadates näed kaotatud elastsusega äravajunud 
näovorme? Siin on lahendus. NovAge Ultimate Lift on teaduslikel 
alustel loodud tõhus näohooldus, mis taaselustab nahka ja aitab 

taastada näovormide kindluse. Parandab naha tugevust ja 
elastsust, silub kortse ja taastab naha elujõu. Uus peegelpilt 

rõõmustab sind, sest endine välimus on taastatud.

Taastab 40% 
kaotatud elastsusest 
vaid 4 nädalaga!∆3

∆3  Kliiniliselt testitud, Novage Ultimate Lift tervikliku 
komplekti kasutamine vs ainult puhastaja ja  
päevakreemi kasutamine.

NAHA PROBLEEM: 

Kaotatud pingsus ja elastsus 40+ 
Soovitame 

Tõsta ja vormi näokontuure

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define komplekt
Komplektis on 5 toodet.

44941
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Palju selgemate näovormidega, kindlam,  
elastsem ja elavama välimusega nahk.

NovAge Ultimate Lift pakub kliinilise tõestusega tulemusi tänu võimsale 
kombinatsioonile, kuhu kuuluvad AspartoLift tehnoloogia, Buddleja taime 

algkoerakkude ekstrakt ja Tri-Peptide tehnoloogia. AspartoLift on 
Oriflame'i poolt välja töötatud patenteeritud tehnoloogia, mis aktiveerib 

naha loomuliku võime toota kollageeni ja elastiini.

AJA JOOKSUL: 
Patenteeritud AspartoLift tehnoloogia noorendab naha 
loomulikku kollageeni ja elastiini tootmist, et paraneksid naha 
elastsus ja kindlus ning et näokontuure tõstes paraneks välimus. 
Patenteeritud Tri-Peptide tehnoloogia suurendab kollageeni 
tootmist nahas, mis silub kortse. Buddleja taime algkoerakkude 
ekstrakt kaitseb kollageeni ja neutraliseerib vabu radikaale,  
mis aeglustab naha vananemist.

KOHESELT: 
Intensiivselt niisutavad ja toitvad koostisosad igas tootes 

taastavad naha varud, muudavad naha pehmeks, siledaks ja 
värskendatuks. Madala molekulmassiga hüaluroonhape 

silmaümbruskreemis ja seerumis täidab nahka ja silub kortse.

ARENENUD TEHNOLOOGIAD

NAHA PROBLEEM:  

Kaotatud pingsus ja elastsus 40+ 
Soovitame 

PATENTEERITUD ASPARTOLIFT  
TEHNOLOOGIA 

noorendab kollageeni ja elastiini tootmist,  
tänu millele on nahk paremas toonuses  

ja näokontuurid on kindlamad.

BUDDLEJA TAIME 
ALGKOERAKKUDE EKSTRAKT 

aitab pidurdada kollageeni kadu  
ja oksüdeerumise vastase kaitsega 

aeglustab naha vananemist.

PATENTEERITUD TRI-PEPTIDE 
TEHNOLOOGIA 

ergutab kollageeni tootmist, et nahk  
oleks prink ja kortsud silutud.
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Madala molekulaarkaaluga  
hüaluroonhape täidab  

naha koheselt ja annab  
pringi efekti. Tri-Peptide  
tehnoloogia parandab  

kollageeni aktiivsust nahas. 

Koostisele lisatud kofeiin 
vähendab tumedaid rõngaid 

ja silmaaluseid turseid.

Intelligentne puhastaja  
eemaldab näolt mustuse ja  
mõjub värskendavalt. Ei kahjusta 
nahabarjääri. Puhastavate ja 
niisutavate tehnoloogiatega 
optimaalses tasakaalus 
E-vitamiiniga koostis jätab nahale 
täiuslikult puhta, toniseeritud, 
pehme, elastse ja mugava tunde.

NIISUTA 
Toitev kreem tõstab, 
pinguldab ja värskendab 
koheselt silmaümbrusi. 
Vähendab kortse, 
tumedaid rõngaid ja 
turseid.

Puhastab  
naha tõhusalt -  
97% nõustus*1

*1  Pärast esmast kasutust 
tarbijatestis nõustunute %.

Parandab 
märgatavalt 
silmaümbruse 
kontuure*4

*4  Tarbijatest 78 naisega,  
kes kasutasid silmaümbruskreemi.

Superseerum tugevdab  
ja tõstab näovorme, 
vähendab kortse ja 
parandab elastsust.  
Silub ja täidab nahka 
momentaalselt.

Suurendab 
päeva- ja 
öökreemi 
tõhusust∆2

∆2   Kliinilises testis kasutati NovAge 
Ultimate Lift päeva- ja öökreemi 
ja seerumit hommikul ja õhtul.

Kaitsva SPF 15 niisutav päevakreem tõstab ja pingudab märgatavalt 
näokontuure ja vähendab kortse. Elustab ja värskendab naha välimust. 
Rikkalikult niisutav öökreem toidab nahka öösel tõhusalt ja vähendab 
nähtavalt vanadusmärke.

Nahk on pringim  
ja kortsud silutud*1

*1  Tarbijatest 71 naisega, kes kasutasid päeva- ja öökreemi.

Tõhus naha  
pinguldaja*1

FreshProtect tehnoloogias on ühendatud 
niiskust siduvad ja säilitavad humektandid. 
Tänu sellele on nahk sile, särav ja prink.

Tervikliku ja igakülgselt pehmendavate ja 
niisutavate ainete kompleksiga NightRecover 
eliksiir taastab naha niiskus- ja toitainevarud.

PUHASTA ERGUTASUUNATUD HOOLDUS

Näonahahooldus ei lõpe lõuajoonel. 
Kaelapiirkonna nahk on väga õrn ja  

vajab tõsisemat tähelepanu. Kuigi kael 
reedab vanuse, kipume seda unustama. 

Hooldustooteid nahale kandes ära  
venita ja hõõru nahka. Ole hell ja tõstva 

efekti saavutamiseks masseeri nahka 
ülespoole suunatud liigutustega.

N
o

vA
g

e
 U

LTIM
A

TE LIFT N
A

H
A

H
O

O
LD

U
S

R
U

TIIN

NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

 

 

 

  

  NovAge Ultimate Lift Contour  
Define päevakreem SPF 15
50 ml.

34510

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define öökreem
50 ml.

34549

  NovAge Ultimate Lift Contour  
Define silmaümbruskreem
15 ml.

34552

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define seerum
30 ml.

34550

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeel
150 ml.

33984
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Tõeline ilu ei tähenda veatut välimust. Oled kaunis, kui tunned 
end hästi ja enesekindlana. NovAge Time Restore võimaldab  

sul väärikusega kogeda muutusi nahal, tehes kõik, et sinu  
väline kest ja sisemine mina oleksid kooskõlas.

Uus noorus küpsele nahale

94% küpsema 
nahaga naistest 
kinnitasid, et naha 
elastsus ja toidetus 
paranesid*1

NAHA PROBLEEM: 

Sügavad kortsud, naha  
tihedus on kadunud 

50+ 
Soovitame 

*1   Tarbijatega testitud, kasutades 
NovAge Time Restore komplekti. 

  NovAge Time Restore 
komplekt
Komplektis on 5 toodet.

31774
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Kliinilise tõestusega parandab küpse naha seisundit∆2

HORMONAALSED 
MUUTUSED
Menopausi ajal östrogeeni tase langeb 
järsult. Östrogeeni üheks ülesandeks 
nahas on kollageeni ja vett 
transportivate molekulide süntees, mis 
hoiavad naha tihedust, niisutatust ja 
elastsust. Kui östrogeeni tase on madal, 

NovAge Time Restore pakub küpses eas nahale kõike, mis on vajalik 
naha heaks seisundiks ja välimuseks. GenisteinSOY tehnoloogia ja 

süstlehise teelehe taime algkoerakkude ekstrakti tõhus kombinatsioon 
toidab ja niisutab nahka intensiivselt. Paranevad naha tihedus ja nõtkus 

ning näovormide kindlus. Vähenevad sügavad kortsud ja vanaduslaigud.

GENISTEINSOY  
TEHNOLOOGIA 

GenisteinSOY tehnoloogia aitab suurendada kollageeni  
ja veekanalite taset nahas, et muuta nahk siledamaks, 

tihedamaks ja siluda kortse.

ARENENUD TEHNOLOOGIAD

SÜSTLEHISE TEELEHE TAIME  
ALGKOERAKKUDE EKSTRAKT 
Süstlehise teelehe taime algkoerakkude ekstrakt  
aitab takistada naha strukturaalse maatriksi  
lagunemist, aitab säilitada naha tugevust ja  
kaotada tumedate vanaduslaikude tekkimist.

NAHA PROBLEEM: 

Sügavad kortsud, naha  
tihedus on kadunud 

50+ 
Soovitame 

siis kollageeni süntees aeglustub ja 
algab kiire lagunemine. Tulemuseks  
on märgatavalt kuivem nahk, mis  
on õhuke ja nõrk, kortsud muutuvad 
sügavamateks ja näokontuurid  
vajuvad ära.
Vananedes toimuvad muutused ka 
nahapinnast sügavamal asuvates 

melanotsüütides. Selle muutusega 
toimetulekuks püüab nahk end paremini 
kaitsta UV kiirte eest. Tekib melaniini 
kuhjumine, mis tänu kollageeni 
vähenemisele ei jaotu nahal ühtlaselt,  
vaid tekivad tumedad plekid.

∆2 Kliiniline test naha niisutatuse mõõtmiseks, kasutades NovAge Time Restore nahahoolduskomplekti.
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Nahk silmade ja suu ümbruses on õhem ja 
õrnem kui ülejäänud näol. Tänu sellele kipub 

nahk olema kuivem ja altim kahjustustele. 
Silma- ja huuleümbrus vajab erilist 

tähelepanu ja õrna hoolt. Mõistlik on iga 
kord pool tundi enne jumestamist niisutada 

huule- ja silmaümbrust, ning kindlasti alati 
pärast meigi eemaldamist. Nii aitad 

vähendada kortsukeste tekkimist.

Isoflavoonid laktritsa 
koostises aitavad nahka 

heledamaks ja kirkamaks 
muuta, sest pärsivad 

melaniini tootmist selle 
võtmeetapis.

Lisatud silmarohu ekstrakt aitab 
tugevdada silmaümbruse nahas olevaid 
kapillaare ja mikroringlust, mis aitab 
taandada tumedaid rõngaid.

Silub kortse ja korrigeerib 
silmade- ja huuleümbruse 
vorme, vähendab 
silmaaluseid turseid ja 
tumedaid varje.

Intelligentne puhastaja eemaldab 
näolt mustuse ja mõjub 
värskendavalt. Ei kahjusta 
nahabarjääri. Puhastavate ja 
niisutavate tehnoloogiatega 
optimaalses tasakaalus 
E-vitamiiniga koostis jätab nahale 
täiuslikult puhta, toniseeritud, 
pehme, elastse ja mugava tunde.

Puhastab  
naha tõhusalt - 
97% nõustus*1

*1  Pärast esmast kasutust 
tarbijatestis nõustunute %.

Silmade ja 
ülahuule kontuurid 
on kindlamad 
77%*

* Tarbijatega testitud
* Tarbijatega testitud

Elustav seerum niisutab 
tõhusalt, parandab naha 
tooni ja suurendab 
loomulikku sära. Muudab 
jume värskemaks ja 
nooremaks.

Märgatavalt 
parema 
välimusega nahk 
vaid 1 nädalaga*

Mitmetoimeline päevakreem sisaldab kaitsvat  SPF 15, niisutab nahka 
intensiivselt, pinguldab näovorme, vähendab kortse ja vanaduslaike. 
Intensiivselt toitev öökreem täidab öö jooksul küpse naha vajadused, 
aitab siluda sügavaid kortse, korrigeerib näokontuure, parandab 
naha tihedust ja aitab kaotada vanaduslaike.

Silub sügavaid kortse 
82%*1

*1   Tarbijatega testitud, kasutades  
NovAge Time Restore komplekti.

*1   Tarbijatega testitud, kasutades  
NovAge Time Restore komplekti.

Nahk tundub  
tihedam ja kindlam 
88%*1

Lisatud hüaluroonhape suurendab  
ja säilitab naha head niiskustaset.

Sisaldab valge soolille ja musta sõstra 
seemneõlisid, mis on toitvatest rasvhapetest 
tulvil ja aitavad nahal püsida äärmiselt  
pehme, sileda ja elastsena.
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  NovAge Time Restore Multi 
Correcting päevakreem SPF 15
50 ml.

32627

  NovAge Time Restore 
Regenerative öökreem
50 ml.

32628

  NovAge Time Restore silma-  
ja huuleümbrusekreem
15 ml.

32629

  NovAge Time Restore 
Revitalising seerum
30 ml.

32630

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeel
150 ml.

33984
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IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Vähendab kõiki 
peamisi nahatooni 
erinevusi ja 
tumedaid 
pigmendilaike 
juba 2 nädalaga*

* Tarbijatest.

NAHA PROBLEEM: 

hüperpigmentatsioon,  
ebaühtlane ja laiguline nahatoon
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◊ Baseerub Skin Tone Regulator tehnoloogia toimel pigmentatsiooni  
peamisele reguleerivale faktorile - in vitro test.

Kas sind häirib tuhmi jumega ebaühtlane nahatoon ja 
pigmendilaigud tekitavad meelehärmi? NovAge Brilliance 

peatab nahatooni ebaühtluse põhjustajad◊ ja teeb jume  
klaariks ja kaunilt heledaks. Naudi veatult säravat välimust  

ja rõõmsat enesetunnet!

Too tagasi särav  
ja kirgas jume

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity komplekt
Komplektis on 5 toodet. 

44680
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Hüperpigmentatsiooni ja nahatooni 
häireid põhjustab tavaliselt oksüdatiivne 
stress. Selle stressi põhjustajateks on 
omakorda erinevad välised faktorid 

AQUA-BANK MOISTURE 
STRATEEGIA 

Ööpäevringne niisutaja, mis lukustab 
niiskuse nahabarjääris, et nahk oleks 
täidetud, prink ja sile. Tasaselt pinnalt 
peeguldub valgus ühtlaselt ja jume on 

läbikumavalt hele.

Oriflame'i esimene näohoolduskomplekt, mis kliinilise 
tõestusega parandab naha heledust ja läbipaistvust∆

MIS PÕHJUSTAB 
PIGMENTATSIOONI HÄIREID?

SKIN TONE REGULATOR 
TEHNOLOOGIA 

Peatab melaniini ületootmise◊. 
Vähendab hüperpigmentatsiooni  

ja parandab teisi nahatooni häireid.

ARENENUD TEHNOLOOGIAD

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

◊  Baseerub Skin Tone Regulator tehnoloogia toimel pigmentatsiooni peamisele reguleerivale faktorile - in vitro test.

NovAge Brilliance on rikastatud Skin Tone Regulator tehnoloogia, süstlehise teelehe algkoerakkude  
ekstrakti ja Aqua-Bank Moisture strateegiaga, mis ühisel jõul ühtlustavad nahatooni, vähendavad  

tumedaid pigmendilaike ja kolme levinud nahatooni häiret (punetav, kollakas või tuhmilt hall jume). 
Tulemuseks on kirgas, heleda kumaga ja särav jume.

∆ Kliiniline test.

SÜSTLEHISE TEELEHE TAIME 
ALGKOERAKKUDE EKSTRAKT 
Aitab neutraliseerida hapnikustressist 

põhjustatud efekti ja aitab tõrjuda kõiki 
peamisi nahatooni häireid.

NAHA PROBLEEM: 

hüperpigmentatsioon,  

ebaühtlane ja laiguline nahatoon

nagu UV-kiired, õhusaaste, hormonaalne 
tasakaalustus, aga ka elustiili faktorid 
nagu halb toitumine ja pidev kõrge 
stressitase. 
Oksüdatiivne ehk hapnikustress häirib  
ja lõhub mitmeid funktsioone nahas, 
muuhulgas nahatooni värvuse eest 

vastutava melaniini tootmist. Häirete 
tulemuseks on ebaühtlane nahatoon, 
punetav, kollakas või tuhmilt hall jume. 
NovAge Brilliance tehnoloogiad ja 
koostisosad aitavad kliinilise tõestusega 
vähendada hüperpigmentatsiooni ja teisi 
nahatooniga seotud probleeme.
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Bright-Eye kompleks  
aitab tõsta õrna naha 

vastupidavust ja taastab 
värske ja klaari välimuse.

Jume on kirkama 
ja tervislikuma 
välimusega -  

78% nõustus*

Puhastab naha 
tõhusalt -  

97% nõustus*1

*1  Pärast esmast kasutust 
tarbijatestis nõustunute %.

Intelligentne puhastaja  
eemaldab näolt mustuse ja mõjub 
värskendavalt. Ei kahjusta 
nahabarjääri. Puhastavate ja 
niisutavate tehnoloogiatega 
optimaalses tasakaalus 
E-vitamiiniga koostis jätab nahale 
täiuslikult puhta, toniseeritud, 
pehme, elastse ja mugava tunde.

NIISUTA PUHASTA ERGUTASUUNATUD HOOLDUS

Kanna iga päev nahale kaitsefaktoriga 
kreem, isegi pilvise ilmaga.  
Päikesekiirtel on suurim süü naha 

hüperpigmentatsiooni tekkimises ja 
enneaegses vananemises. Seepärast on  

oluline kasutada kaitsefaktoriga niisutavat 
näokreemi. Tugevama kaitse saamiseks  

kanna päevakreemi peale ka spetsiaalne 
päikesekaitsekreem. Pea meeles, päikesekaitse 

kanna nahale alati kõige pealmise kihina.

NOVAGE EKSPERT 
SOOVITAB

 

Toitev ja niisutav 
silmaümbruskreem 
parandab nahatooniga 
seotud probleeme ja 
muudab silmaümbrused 
heledamaks.

Heledamad  
silmaümbrused -  
kliiniliselt  
tõestatud∆

Seerumiga niisutad ja 
rahustad nahka kiiresti, 
lisaks aitab seerum 
parandada nahatooni, 
tekstuuri ja vähendab 
tumedate plekkide 
nähtavust.

Aitab vähendada 
tumedate laikude 
nähtavust∆

Päevakreemiga parandad tooni erinevustega naha  
välimust ja kaitsed keskkonnategurite eest. Öökreem aitab  
luua hommikuks särava jume ja ühtlasema nahatooni. 

Ärgates on jume säravam 
ja ühtlasema tooniga*

Acti-Soothe tehnoloogiaga -   
Candeia puu looduslik  
ekstrakt, mis on tuntud  

rahustavate omaduste  
poolest, omades võimet  

tõkestada teatud  
põletiku signaalrakke.

SPF 30ga City Shield 
tehnoloogia kaitseb nahka 
õhusaaste ja UV-kiire eest. Niatsiinamiidiga  

Vita-Bright tehnoloogia 
kaitseb nahka 
toonimuutuste eest ja 
tugevdab nahabarjääri.

∆ Kliiniline test. ∆ Kliiniline test.

* Tarbijatest.

* Tarbijatest.
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  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity päevakreem SPF30
50 ml. 

35744

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity öökreem
50 ml. 

35745

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity silmaümbruskreem
15 ml. 

35746

  NovAge Brilliance Infinite  
Luminosity seerum
30 ml. 

34509

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeel
150 ml.

33984
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NAHA PROBLEEM:  

Tundlikkus, reageeriv/ärrituv  
nahk, vananemismärgid

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
komplekt
Komplektis on 5 toodet. 

44480

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

8 nädalaga 
vähendab kortse 
kuni 23% ∆1

∆1  Kliiniline test, milles kasutati NovAge Skinrelief 
komplekti: puhastajat, silmaümbruskreemi, 
seerumit, SPF-ta päevakreemi ja öökreemi.
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Kas oled alati vältinud vananemisvastaseid näohooldusi, sest 
sinu tundlik näonahk reageerib praktiliselt kõigele? Meil on nüüd 

nahatundlikkust vähendav vananemisvastane nahahooldus! 
NovAge Skinrelief tegeleb mõlema probleemiga. Sa ei pea 
tegema kompromisse ja saad nautida kaunist, rahustatud, 

noorusliku ja terve välimusega nahka.

Kliinilise tõestusega 
vähendab 
nahatundlikkust ∆1

Kontrolli ise oma naha 
tundlikkust ja vananemise kiirust.



41

40 / NovAge

Kas teadsid, et üle 50% naistest 
kogevad pärast 30 eluaastat 
nahatundlikkust? Lisaks pärilikkusele 
võivad tundlikkuse esile kutsuda mitmed 
välised tegurid nagu UV, õhusaaste, 
kosmeetilised koostisosad. Enamasti 
viitab nahatundlikkus sellele, et 
nahabarjäär on nõrgenenud. 
Sümptomiteks on kuivus, kiskuv tunne, 
punetus, vistrikud, sügelus, põletav või 
kipitav tunne. Nende reaktsioonide 
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∆1 Kliiniline test, milles kasutati NovAge Skinrelief komplekti: puhastajat,  
silmaümbruskreemi, seerumit, SPF-ta päevakreemi ja öökreemi.

DERMALIFT  
AKTIIVAINE

3D POLLUTION  
GUARD

ULTRA CALM 
TEHNOLOOGIA

Looduslik aktiivaine, mis on in vitro  
ja in vivo testides näidanud võimet 
taastada tundliku naha optimaalse 

funktsioneerimise. Rahustab, taastab, 
tugevdab ja tasakaalustab 
nahabarjääri seest poolt.

Looduslik, retinooli-taoline aktiivaine 
stimuleerib tõhusalt naha loomulikku 
kollageeni ja elastiini tootmist, tänu  

millele vähenevad kortsud, paranevad 
naha elastsus ja prinkus, jäädes samas 

naha vastu leebeks.

3D Pollution Guard on looduslik 
biopolümeerne tehnoloogia, mis 
moodustab nahale kaitsekilbina  
justkui teise naha, mis vähendab 

õhusaaste negatiivset mõju.

TÕHUSAD TEHNOLOOGIAD

Esimene Oriflame'i näohoolduskomplekt, mis  
kliinilise tõestusega vähendab nahatundlikkust∆1

NAHA PROBLEEM:  

Tundlikkus, reageeriv/ärrituv  
nahk, vananemismärgid

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Tundlikule nahale loodud NovAge Skinrelief on rikastatud Ultra Calm tehnoloogia, DermaLift aktiivaine  
ja 3D Pollution Guard kaitsega. Leebed hooldavad koostisosad ja tõhusad aktiivained teevad koostööd,  
et väheneks nahatundlikkus ja paraneks naha seisund. Hooldustooted aitavad kliinilise tõestusega vältida  
tulevikus naha ebamugavustunnet. Koostised on pH-tasakaalus, lõhnaainevabad, mittekomedogeensed  

ja arvestavad naha mikrobioomiga.

kartuses välditakse sagedasti 
vananemisvastase kosmeetika kasutamist.  
 
Kõik, kes on pidanud taluma tundlikkust  
ja ülereageerivat nahka, teavad ja 
mõistavad probleemi mõju igapäevaelule. 
Lisaks füüsilisele ebamugavusele ja 
võimalikele nähtavatele sümptomitele, 
oled ilmselt pidanud aeg-ajalt vältima 
teatud riietuste kandmist või sotsiaalset 
lävimist ja ürituste külastamist. 
 

Kõigis NovAge Skinrelief kliinilistes ja 
tarbija testides osalesid tundliku nahaga 
panelistid. Kliinilise testi osana palusime 
neil enne ja pärast 8-nädalast toodete 
kasutamist täita Dermatology Life Quality 
Index (Dermatoloogiline elukvaliteedi 
indeks) küsimustik. Testis osalemise käigus 
selgus, et peaaegu kõigil panelistidel 
asendus mõningane negatiivne mõju 
elukvaliteedile mõju kadumisega.
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Taimset päritolu aktiivainetega 
EyeRevive tehnoloogia vähendab 
silmaümbruses tumedaid rõngaid  
ja silmaaluseid turseid.

Koostisele lisatud E-vitamiin kaitseb 
vabade radikaalide kahjustuste eest, 
aitab säilitada nahabarjääri terviklikkust 
ja hoiab naha niiskustasakaalu.
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Rahustab ja 
leevendab 
koheselt 
stressis nahka -  
87% nõustus*

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
päevakreem SPF 30
50 ml. 

40794

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
öökreem
50 ml. 

38385

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
silmaümbruskreem
15 ml. 

38390

  NovAge Skinrelief Pro Resilient  
seerum
30 ml. 

38391

NIISUTA PUHASTA ERGUTASUUNATUD HOOLDUS

* Tarbijatest.

Puhastab  
tõhusalt ja  
annab samas  
mugavustunde -  
91% nõustus*

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
näopuhastusvaht
150 ml. 

38382

* Tarbijatest.

Puhastades valmistad naha ette 
järgnevatele hooldustoodetele. 
Austades nahabarjääri 
terviklikkust eemaldab pehme 
vaht kogu mustuse.

Kanna pumbatäis  
kreemi mõlema silma 
ümbrusesse, et rahustada 
nahka, vähendada 
kortse, tumedaid rõngaid 
ja turseid.

Enne kreemi kanna  
näole seerum, mis 
vähendab tundlikkust  
ja vananemismärke, 
parandab naha elastsust.

SPF 30ga vananemisvastane päevakreem niisutab, vähendab 
tundlikkust ja kaitseb saasteosakeste eest. Toitev öökreem  
taastab öö jooksul nahabarjääri, mõjub rahustavalt ja annab  
nahale mugavustunde.

Vähendab 
peeneid jooni 
ja kortsusid

* Tarbijatest.* Tarbijatest.

Vähendab 
vananemismärke 
silmade ümbruses -  
78% nõustus*

Nahal on enne 
magamaminekut 
rahustatud ja 
mugav tunne - 
93% nõustus*

D-Pantenooliga õhuline  
puhastusvaht parandab  
nahabarjääri  
funktsioone ja vähendab  
nahatundlikkusega  
seostatud ebamugavust.

3D Pollution Guard  
on looduslik kaitsev 
tehnoloogia, mis 
takistab naha 
kokkupuudet 
saasteosakestega.

Naha lipiididele 
sarnaste looduslike 
ainete seguga, millesse 
kuuluvad ka sheavõi ja 
Rootsi kaeraõli, aitab 
taastada ja säilitada 
nahabarjääri 
terviklikkust.

Tundlikule nahale sobivalt  
on NovAge Skinrelief tooted  

hügieenilistes pumbaga pakendites.  
Kinnised õhukindlad pakendid  

annavad võimaluse vähendada  
säilitusaineid ja väldivad  

sõrmega saastamise kontakti.

KAS TEADSID?
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Vananemisvastane 
energiahooldus meestele

†3 Eksperdi kliiniline hinnang pärast NovAge Men komplektikasutamist. 

Iga mees, kes soovib värsket ja nooruslikku väljanägemist ka  
aastate pärast, peab investeerima pikaajalisse nahahooldusesse. 

NovAge Men pakub terviklikku lahendust, mis taastab naha energia 
ja võitleb vananemismärkidega. Hooldus arvestab meeste naha 

vajaduste ja iseärasustega. NovAge Men näohooldus on neljaosaline 
ja kogu rutiin võtab vaid paar minutit hommikul ja õhtul.

Kliiniliselt tõestatud 
väsimusevastase efektiga!  
Paraneb: 
• Vähem kortse†3 
• Naha siledus†3 
• Naha niisutatus†2  
• Naha elastsus†3 
• Naha toonus†3 

†2 Kliinilise testi tulemused kasutades NovAge Men komplekti. 

NAHA PROBLEEM: 

Kurnatud välimus,  
kortsud, kuiv ja kare.

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

  NovAge Men komplekt
Komplektis on 4 toodet.

29446
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Energiaga laetud ja noorusliku välimuse  
kindlustab tõhus näohooldus

ARENENUD TEHNOLOOGIAD

BAOBAB ANTI-AGEING  
TEHNOLOOGIA  

Suunatud naha vananemist kiirendava ja kortse  
tekitava versikaani piiramiseks. Kliinilise tõestusega  

aitab vähendada kortse ja väsimusmärke.

BENGALI PARAKOHVIPUU TAIME 
ALGKOERAKKUDE EKSTRAKT  
Aitab suurendada rakkude energiataset,  
mis toetab naharakkude tervislikku funktsioneerimist. 
Antioksüdantse toimega aitab nahka kaitsta.

Meeste naha spetsiifiliste probleemide lahendamiseks loodud 
NovAge Men kasutab tipptasemel tehnoloogiaid, milleks on 

Baobab Anti-Ageing tehnoloogia ja energiataset tõstev 
Bengali parakohvipuu taime algkoerakkude ekstrakt.

NAHA PROBLEEM: 

kurnatud välimus, kortsud,  
kuiv ja kare.

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

MEESTE NAHA  
ISEÄRASUSED 
Uuringud on näidanud, et meeste 
nahk erineb oluliselt naiste omast. 
Põhjuseks on testosteroon, mis teeb 
meeste naha paksemaks ja 
vastupidavamaks. Testosteroon 
paneb ka näokarvad kasvama. 

Tänu sellele peavad mehed nägu 
raseerima, mis põhjustab nahale 
lisastressi. Tänu testosteroonile on 
meeste nahas rohkem rakke, mis 
tähendab, et nahk vajab toimimiseks 
rohkem energiat. Ilma energiata naha 
nooruslikkus kuhtub ja nahale ilmuvad 
enneaegselt vananemismärgid. 

Hiljaaegu tehti meeste naha osas veel 
üks oluline avastus. Meeste nahas olev 
valk nimega versikaan mängib olulist 
rolli naha vananemises. See 
spetsiifiline meestele omane 
biomarker degradeerub ajaga  
ja põhjustab naha toonuse kiiret 
langemist ning kortsude tekkimist.
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Mugav rullaplikaator 
jahutab ja aitab 

parandada 
silmaümbruse 
mikroringlust.

NIISUTA 
Pigista kergelt tuubi ja 
libista rullikuga puhtal 
silmaalusel. Väsimus ja 
kortsud vähenevad ja 
ilme on nooruslikult 
värskem.

Kanna kooriv puhastaja näole 
ja kaelale. Masseri nahka 
niiskete kätega, et eemaldada 
mustus ja surnud naharakud. 
Eemaldab nahalt liigse rasu ja 
jätab puhta ja värske tunde. 
Loputa nägu korralikult.

Kanna näole intensiivse 
toimega geeljas 
näoemulsioon, mis 
elustab igapäevase 
niisutamisega  
nahka ja võitleb 
vananemismärkidega.

Masseeri nägu niisutava 
energiaseerumiga.  
Mõjub nahale rahustavalt  
ja kahekordistab 
näoemulsiooni niisutavat 
ja vananemisvastast 
toimet.

Puhastab 
näonaha 
sügavuti –  
93% nõustus*

* Tarbijatest meestega. 

* Tarbijatest meestega. 

* Tarbijatest meestega. * Tarbijatest meestega. 

Võitleb  
väsimusmärkidega –  
87% nõustus*

Nahal on koheselt 
energiline ja 
niisutatud tunne –  
90% nõustus*

Vähendab  
märgatavalt  
vananemise märke –  
78% nõustus*

Hõlmikpuu 
antioksüdandid 

aitavad nahka 
rahustada, suurendada 

niisutuse tõhusust ja 
stimuleerida kollageeni 

tootmist.

Kerge tekstuuriga 
geel niisutab ja 
rahustab nahka  
ning hooldab 
näokarvasid.

Jahutav 
raseerimisgeel 

tagab raseerija 
ülihea libisevuse. 

Vaht niisutab, 
rahustab ja 

hooldab nahka.

PUHASTA ERGUTASUUNATUD HOOLDUS

Raseeri õhtuti. Kui sa just ei  
pea hommikul olema täiesti  
sileda lõuaga, siis on õhtusel 
raseerimisel mitmeid eeliseid. 
Õhtul oled rahulikum ja 
habemekarvad on korralikult 
turritamas, mis teeb 
raseerimistulemuse siledamaks. 
Lisaks on öösel nahal aega 
paraneda ja taastuda.

Sügavpuhastav 
näopesugeel sisaldab 

Jaapani musta sütt ja 
looduslikku päritolu 

koorivaid osakesi, mis 
eemaldavad surnud 

naharakud ja 
pooriummistusi 

põhjustava mustuse.

Õlivaba seerum imendub 
hetkega ja muudab 

nahapinna meeldivalt 
matiks. Seerum niisutab, 

rahustab, elustab ja 
jahutab.
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NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

 
 

 
 

 

 

  NovAge Men kooriv 
sügavpuhastaja
125 ml.

33198

  NovAge Men 
silmaümbrusgeel
15 ml.

33199

  NovAge Men niisutav 
energiaseerum
50 ml.

33200

  NovAge Men vananemisvastane 
geeljas näoemulsioon
50 ml.

33201

  NovAge Men High Definition 
raseerimisgeel
200 ml.

35864

  NovAge Men raseemisjärgne  
rahustav geel
100 ml.

35865
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  NovAge Ecollagen Weinkle 
Power päevakreemi SPF 35 
tester
1.5 ml.

42475

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power seerumi tester
1.5 ml.

35083

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power öökreemi tester
1.5 ml.

35082

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeeli tester
3 ml.

35084

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeeli tester
3 ml.

35084

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power silmaümbruskreemi 
tester
1 ml.

35081

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define öökreemi tester
1.5 ml.

35632

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define päevakreemi SPF 15 
tester
1.5 ml.

35631

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define seerumi tester
1.5 ml.

35634

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define silmaümbruskreemi 
tester
1 ml.

35633

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection öökreemi tester
1.5 ml.

35480

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeeli tester
3 ml.

35084

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection päevakreemi SPF30 
tester
1.5 ml.

35479

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection seerumi tester
1.5 ml.

35481

  NovAge Skinergise Ideal 
Perfection silmaümbruskreemi 
tester
1 ml.

35482

NAHA PROBLEEM: 
Kaotatud pingsus ja elastsus 

NAHA PROBLEEM:  
Esimesed vananemismärgid  

ja tuhm jume 

NAHA PROBLEEM: 
Nähtavad kortsud ja kuivus

Tootetestrid on hea 
võimalus uue toote 
proovimiseks. Jaga  
neid klientidele.

Logi sisse oma Oriflame'i kasutajanimega ja vaata: 
https://ee.oriflame.com/sample-shop/skincare

Testrid on heaks võimaluseks uutele 
klientidele NovAge nahahoolduse 
tutvustamisel. Kui klient ei ole päris 
kindel, millist hooldust valida või kas  
see ikka sobib talle, siis anna talle 
tootetestrid. Proovimise käigus saab  
ta esmamulje toodete omadustest ja 
sobivusest nahaga. Testreid võid  
lisada koos proovimise soovitusega ka 
vanade klientide tellimustele. Proovi 
kasutada tootetestreid ja soovita 
enesekindlalt NovAge näohooldusi!
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  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity päevakreemi SPF30 
tester
1.5 ml.

36204

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity öökreemi tester
1.5 ml.

36206

  NovAge Men silmaümbrusgeeli 
tester
1 ml.

35232

  NovAge Men kooriva 
sügavpuhastaja tester
3 ml.

35231

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeeli tester
3 ml.

35084

  NovAge Men niisutava 
energiaseerumi tester
1.5 ml.

34613

  NovAge Men vananemisvastase 
näoemulsiooni tester
1.5 ml.

34612

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity seerumi tester
1.5 ml.

36205

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity silmaümbruskreemi 
tester
1 ml.

36203

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
seerumi tester
1.5 ml. 

41183

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
päevakreem SPF 30 tester
1.5 ml. 

41185

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
näopuhastusvahu tester
3 ml. 

41377

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
öökreemi tester
1.5 ml. 

41378

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
silmaümbruskreemi tester
1 ml. 

41379

NAHA PROBLEEM:  
Tundlikkus, reageeriv/ärrituv 

nahk, vananemismärgid

NAHA PROBLEEM: 
Hüperpigmentatsioon, 

ebaühtlane ja laiguline nahatoon

NAHA PROBLEEM:  
Kurnatud välimus, kortsud,  

kuiv ja kare.

  NovAge Time Restore Multi 
Correcting päevakreemi SPF 15 
tester
1.5 ml. 

35332

  NovAge Time Restore 
Regenerative öökreemi tester
1.5 ml. 

35333

  NovAge Supreme 
näopuhastusgeeli tester
3 ml.

35084

  NovAge Time Restore 
Revitalising seerumi tester
1.5 ml. 

35198

  NovAge Time Restore silma- ja 
huuleümbrusekreemi tester
1 ml. 

35200

NAHA PROBLEEM:  
Sügavad kortsud, naha  

tihedus on kadunud 



OPHTHALMOLOGICALLY 
TESTED
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OFTALMOLOOGILISELT 
TESTITUD 

Kanna igal hommikul ja õhtul puhastatud 
näole, kaelale ja dekolteele. Kanna 
paar piiska sõrmeotste või vatipadjaga 
näonahale, väldi silmaümbrust. Oota 
kuni imendumiseni, jätka seerumi ja 
kreemiga. Ära loputa. 

87% 
nõustus, et nahal  
on toniseeritud ja 
hooldatud tunne* 
*  Tarbijatest NovAge Skin Priming hooldava essentsiga,  

pärast esmast kasutust. 

Naharakkude varusid taastav 
essents elavdab ja parandab naha 
tervislikku välimust koheselt ja 
pikema aja jooksul.
Kliinilise tõestusega vähendab 
pooride märgatavust, tasakaalustab 
naha seisundit ja muudab jume 
nooruslikumaks.

Merelise prebiootikumiga 
aktiivaine aitab hoida 

nahabarjääri ja soodustab 
tervisliku välimusega jumet. 

Hoolitsedes naha tervise eest, 
parandab naha üldist seisundit. 

Stimuleerib rakkude 
uuenemisprotsessi, aitab siluda 

naha tekstuuri, vähendab 
pooride märgatavust ja säilitab 

naha niiskustasakaalu.

Erakordselt 
puhas ja 
meeldivalt 
toidetud
Luksusliku kogemusega 
näopuhastusõli lausa sulatab lahti 
kogu nahale kogunenud mustuse  
ja kõik jäägid, mida veebaasil 
puhastajad ei suuda. Aitab 
puhastada poorid ja muuta jume 
kirkalt säravaks ning tunde värskeks.

Vajuta peopesale üks-kaks pumbatäit õli. Kanna 
kuivale nahale. Kui sinu T-tsoon on rasusema 
nahaga, keskendu sellele näopiirkonnale. 
Masseeri õrnalt nägu, kuni õli muutub piimjalt 
valgeks emulsiooniks. Loputa nägu veega puhtaks. 
Kasuta hommikul ja õhtul. Topeltpuhastuseks 
kasuta järgmiseks oma tavapärast näopuhastajat.

Hooldatud  
ja tervisliku 
välimusega 
naha essents

CLEANSING OIL 
TEHNOLOOGIA 
Kuningakepiõliga näopuhastusõli 
libiseb nahale ühtlase kihina, lahustab 
mustuse ja veega kokkupuutel muutub 
kergesti mahaloputatavaks piimjaks 
emulsiooniks. Nahk jääb pärast 
puhastmist sile, pehme ja niisutatud 
tundega.

MARINE PREBIOTIC

KASUTAMINE: 
KASUTAMINE: 

Jätab nahale toidetud  
ja niisutatud tunde 
97% nõustus*

* Tarbijatest 
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  NovAge Skin Priming 
hooldav essents
150 ml.

33987

  NovAge näopuhastusõli
150 ml.

38828
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Nahk on pärast koorivat 
maski uuenenud 

välimusega - 94%*

* Tarbijatesti tulemused pärast esmast kasutust. 

8 tunnine iluuni kreemipurgis*1

Nahk on 
intensiivselt 
niisutatud ja 
toidetud alates 
esimesest 
kasutusest -  
92%*2

Kasuta üks või kaks korda nädalas. Kanna õhtul öökreemi  
peale ja lase mõjuda üleöö. Väldi silmade ümbrust.  
 
Parimateks tulemusteks kasuta koos sinu naha vajadustele  
vastava NovAge sarja näohoolduskomplektiga.

KASUTAMINE:

*1 Tarbijatest. 

*2  Tarbijatestis väitega nõustunute 
osakaal. 

NovAge Skin Renewing 
näokoorijaga koorid ja eemaldad 
naha pinnalt surnud naharakkude 
tuhmi kihi, et paljastada värske 
jumega uus nahk. Soodustab naha 
uuenemise intensiivistamist, muudab 
naha pinna siledaks, jume värskeks 
ja kirkaks. Parandab koheselt  
naha tekstuuri.

Koorimisega 
noorendad nahka

Intensiivselt niisutav öine mask toidab nahka, taastab niiskustasakaalu ja 
kustutab hommikuks väsimuse märgid. Maski mõjul on hommikul nahk 

puhanud, elujõulise ja särava välimusega.

KASUTAMINE:

Koostisele lisatud 
toitainerikkad Inca  
inchi õli ja Cupuaçu  
või aitavad tugevdada 
nahabarjääri ja 
parandavad 
niiskustaset. 
Hüaluroonhape  
aitab nahka oluliselt 
siledamaks ja 
pringimaks muuta.
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Kasuta kaks korda nädalas, õhtuti, mitte 
järjestikkustel päevadel. Puhasta nägu ja vajuta 
rätikuga kuivaks. Kanna puhtale näole ja 
kaelale, väldi silmade ümbrust. Lõõgastu  
20 minutiks. Paremateks tulemusteks masseeri 
maski jäägiga naha pinda 1 minuti jooksul. 
Loputa sooja veega ja kuivata õrnalt rätikuga. 
Kanna näole oma naha vajadustele vastav 
NovAge seerum ja näokreem. Väldi otsest 
kontakti päikesekiirtega.

Koostises on efektiivselt 
koorivad alfa- (AHA) ja 
beetahüdroksühapped 
(BHA) ning granaatõuna 
ensüümid. Hellalt, samas 
tõhusalt kooriv koostis 
soodustab naharakkude 
uuenemise aktiivsust ja teeb 
naha pinna siledaks ja 
säravaks, parandab 
nahatekstuuri.

  NovAge Intense Skin 
Recharge öine näomask
50 ml.

33490

  NovAge Skin Renewing näokoorija
100 ml.

33988
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Naha välimus paraneb 4 nädalaga  
-  pehmemaks 
-  siledamaks 
-  märgatavalt parem niiskustase - 

100% rahulolu*1

Taastab naha  
pingsuse ja elastsuse -  
92% nõustus*

Complexion-Boosting kompleks 
Loodusliku herneekstraktiga 
kompleks aitab nahatooni 
kirgastada ja ühtlustada ning 
vähendada pigmendilaike.

Pro-Lastin tehnoloogia 
Tilli seemnetest ekstraheeritud 
arenenud tehnoloogia parandab 
naha elastsust.

Toida nahka luksuslike õlidega

Koostises on kuus toitainerikast looduslikku õli: avokaado, soja, 
virsikuseemne, seesami, musta sõstra ja valge soolille õlid. Need õlid  
on rikkaliku rasvhapete, lipiidide, antioksüdantide, vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldusega. Õlid töötavad sünergias, et toita  
nahka sügavuti, kaitsta ja taastada naha hea tervis.

KASUTAMINE: 

Tõhusa ja intensiivse toimega 
seerum on mõeldud kaela ja 
dekoltee piirkonna vormimiseks ja 
pinguldamiseks. Siidise tekstuuriga 
geel imendub kiiresti ja jätab 
nahale sametiselt mati viimistluse.

Niisutavad koostisosad 
Aitavad taastada naha 
nooruslikku niiskustaset.

KASUTAMINE: 
Kanna NovAge nahahooldusrutiini lõpetuseks 
helde kogus seerumit kaela ja dekoltee 
piirkonna nahale hommikul ja õhtul. Masseeri 
ühtlase jaotumiseni, lõpeta ülespoole 
suunatud liigutustega. 

Silu ja vormi kael  
ja dekoltee

Seesamiõli: 
niisutavate ja 
pehmendavate 
vitamiinide, 
mineraalide ja 
lipiidide poolest rikas 
õli. Antioksüdantne 
kaitse.
 

Avokaadoõli: 
rikas hooldavate 
ainete poolest, mis 
toidavad ja 
täidavad nahka ning 
aitavad kaitsta 
loomulikku lipiidide 
barjääri. 
Antioksüdantne 
kaitse.

Virsikutuumaõli: 
ülimalt niisutav ja 
hooldav, teeb naha 
pehmeks ja 
elastseks.

Valge soolille õli: 
rikas hooldavate 
mineraalide, 
lipiidide ja 
rasvhapete poolest, 
mis annavad nahale 
toidetud ja pehme 
tunde.

 

Musta sõstra 
seemneõli: 
rikas oomega-3  
ja -6 rasvhapete 
allikas. Teeb naha 
pehmeks, elastseks 
ja annab terve 
välimuse.

Sojaõli:  
rikas asendamatute 
rasvhapete allikas. 
Toidab ja taastab 
naha pehmuse, 
sileduse ja 
niiskustasakaalu.

Kasuta ühe kuu jooksul hommikul ja 
õhtul. Kanna puhastatud nahale enne 
näokreemi. Eemalda kapsli tipp ja 
kanna õli sõrmeotstega näole, kaelale 
ja dekolteele.

* Tarbijatega testitud

*1 Tarbijatega testitud 

  NovAge Nutri6 näoõlikapslid
30 kapslit.

32631

  NovAge Neck and Décolleté 
Advanced Sculpting seerum
75 ml.

35076
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Paljudel inimestel on probleeme liigse naharasuga,  
mitte ainult rasuse nahatüübi omanikel. Probleeme tekitab 
stressirohke linnaelu, mis võib mõjutada hormonaalset 
tasakaalu. Selle tulemusel hakkab nahk rohkem seebumit 
tootma, mis ummistab poore ja tekitab komedoone. 
Rasukontrolliga tuleb alustada varases staadiumis, et 
vähendada ebameeldivate põletikuliste vistrike tekkimist.

NovAge Clarifying System sisaldab aknevastaseid tooteid, 
mis puhastavad poore, tasakaalustavad rasu tekkimist  
ja peatavad vistrike arenemise. Millised on tulemused? 

Ahendatud poorid, klaar ja särav nahk!

Tõrju vistrikud ja taasta klaar nahk

SUUNATUD HOOLDUS

* Tarbijatesti tulemused 
∆4 Kliinilise testi tulemused 

TASAKAALUSTAVÄHENDA

*** 76 tarbija hinnang toote tõhususele 
8nädalase kasutamise järgselt

∆1  Kliiniliselt testitud kohe  
pärast esmast kasutust

KASUTAMINE:

Kasuta NovAge Oil  
Balance Solution näogeeli,  
et reguleerida rasueritust  
ja vähendada poore.  
Kanna puhastatud näole  
2-4 tilka ja masseeri  
nahka õrnalt.

Kui näed uue vistriku  
tekkimist, kasuta NovAge  
Targeted 24H aknevastast  
geeli, mis takistab põletiku  
süvenemist ja tõrjub vistriku.

Vistrikest jäävate  
jälgede vähendamiseks  
kasuta NovAge  
Advanced Breakout  
emulsiooni, mis rahustab  
nahka ja takistab uute  
vistrike tekkimist.

Ahendab 
laienenud poore 

(72%)***

Kliinilise 
tõestusega 
vähendab liigset 
rasu ja seebumit∆1

Takistab vistrike 
seisukorra 
halvenemist  
(24 tunni jooksul)*/∆4

Arenenud tasakaalustavas 
näogeelis on kliiniliselt 
tõestatud toimega Sebum 
Control tehnoloogia. Micro 
Sponge tehnoloogia 
vähendab koheselt rasuläiget 
ja imab liigne naharasu,  
et jume oleks klaarim  
ja tasakaalus.

Multifunktsionaalne 
aknevastane lahendus ennetab 

tõhusalt vistrikke tekkimist, 
puhastab poore ja aitab 
vähendada aknearmide 

tekkimist. Sisaldab rahustavat 
ja taastavat aasia vesinaba 
(CICA), millel on kollageeni 

sünteesi ergutav ja nahka 
taastav toime. Toetab naha 

kiiremat noorenemist ja 
aknearmide kadumist.

Kiiretoimeline salitsüül- ja 
lipoaminohappega lahus 
vähendab kliinilise kinnitusega 
24 tunni jooksul tekkiva vistriku 
suurust ja punetust ning 
ennetab põletiku tekkimist.
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NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

 
  

  NovAge Targeted 24H 
aknevastane geel
15 ml.

45253

  NovAge Oil Balance 
Solution näogeel
15 ml.

34508

  NovAge Advanced 
Breakout-Defence 
emulsioon
30 ml.

45252
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KASUTAMINE: 
Kanna hommikuti nahale oma NovAge 
nahahoolduse rutiini lõpus. Kanna vajadusel 
päeva jooksul nahale lisakihte. Väldi toote 
sattumist silma.

Arenenud 
tehnoloogiad. 
Noorendavad 
tulemused.

†3 Kliiniline test pärast ühte kasutust.

Mitmetoimelise kaitsega kreem on loodud pakkuma nahale tugevat kaitset 
vananemist kiirendavate UV kiirte ja keskkonna saaste eest, et ennetada 
ebaühtlast nahatooni, pigmendilaike ja kortse. Aitab aeglustada naha 
vananemist kolmel viisil, et säiliks särav, klaar ja ühtlase tooniga jume.

Intensiivne kätekreem kaitseb SPF 25ga 
ja vähendab vanaduslaike ja kortse. 
Aitab tugevdada nahabarjääri ja 
pakub pikaajalist niisutust. Kreem koos 
kinnastega annab tõhusa hoolitsuse.

Kliinilise tõestusega 
24tunnise niisutava 
efektiga†3

Puutetundlike 
sõrmaotstega saad 
jätkata töötamist või  
sotsiaalmeedia 
sirvimist.

SPF 50 UVA/PA++++ kaitse aitab 
ennetada ebaühtlast jumet, tumedaid 
pigmendilaike ja kortse. 
 
Pollution Protect tehnoloogia 
moodustab naha pinnale kaitsva kihi, 
mis toimib kaitsekilbina keskkonna 
agressorite vastu.  
 
Niisutavad aktiivained ja E-vitamiin 
pakuvad nahale intensiivset niisutust  
ja aitavad vätlita kuivust ja ennetada 
enneaegset vananemist.

Terviklik vananemisvastane kaitse

Kanna NovAge Intensive Age Defence 
kätekreem kätele ja küüntele ning  
masseeri kuni imendumiseni.

Tõmba kätte kindad, et intensiivistada  
naha niisutust.

KASUTAMINE: 

Anti-Dark Spots 
pigmendilaikudevastane tehnoloogia 
pärsib melaniini ületootmist, vähendab 
tumedate laikude nähtavust ja aitab 
ühtlustada nahatooni.  
 
Vitamiin B3 aitab stimuleerida kollageeni 
tootmist ja parandab naha elastsust. 
 
Niisutavad koostisosad aitavad 
parandada naha välimust, siluda kortse  
ja säilitada niisutatud tunde ka pärast 
mitmekordset käte pesemist.  
  
SPF 25 kaitseb nahka päikesekiirte eest.

 

 

UVA kiired on 
peamised enneaegse 
vananemise 
põhjustajad. PA++++ 
on kõrgeim võimalik 
UVA kaitse.

  NovAge Day Shield SPF50 UVA/
PA++++ kaitsekreem
30 ml.

34143

  NovAge Intensive Age Defence 
kätekreem SPF 25
50 ml.

35073

  Puutetundlikud 
niisutavad kindad
Materjal: puuvill, elastaan, 
metalsed kiud. Mõõdud:  
18,8 x 12,9 cm. 

37607
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Kanna ühtlase kihina nahale, väldi 
silmaümbrusi. Kanna õhtul puhastatud näole 
enne silmaümbruskremi ja näoseerumit. Kasuta 
28 päeva jookul, 1 pudel on 7 päevaks.  
Pane tähele: Ära kasuta üheaegselt retinooli 
või AHA/BHA sisaldavate hooldusetega.

Vajuta 3-4 pumbatäit peopesale.

Vajuta korgile, et vabaneks C-vitamiini pulber 
(kuuled klõpsu). Raputa pudelit, et C-vitamiin  
ja seerum seguneksid.

Kõige efektiivsem C-vitamiin on 
värske, mis on samas aga väga 
ebastabiilne, kaotades kiiresti oma 
tõhusust kokkupuutel valguse, õhu  
ja saasteainetega. ProCeuticals 
C-vitamiini lahus on kõrges 
kontsetratsioonis värske ja puhta 
C-vitamiiniga. Uuenduslik pakend 
on äärmiselt stabiilne ja tagab 
lahuse tõhusa toimivuse.

C-vitamiin ühtlustab ja kirgastab 
nahatooni, pärsib melaniini ületootmist ja 
avaldumist. Lisaks kaitseb nahka UV kiirte 
kahjustuste ja vabade radikaalide eest.

NAHA VÄLJAKUTSE: 

hüperpigmentatsioon ja teised nahatooni 

häired, ebaühtlane nahatoon
10% 

puhas C-vitamiin 
(INCI: Ascorbic Acid) S Ä R A V A  N A H A  K O N T S E N T R A A T

Naha välimus  
on kirkam
(97% nõustus pärast  
28 päeva)*

Vähendab 
ebaühtlast 
pigmentatsiooni
(93% nõustus pärast  
28 päeva)*

* Tarbijatest.

4NÄDALANE INTENSIIVNE HOOLDUSKUUR 
(IGA NÄDAL AVA UUS PUDEL)

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Intensiivne neljanädalane pigmendilaikude vastane  
kuur sisaldab tugevat C-vitamiini lahust, mis aitab 

silmnähtavalt vähendada hüperpigmentatsiooni ja  
teisi nahatooni ebaühtlusi, et jume oleks klaar  

ja ühtlase tooniga.

KASUTAMINE: 
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NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

Vesigeel 
10% C-vitamiin segatakse vesigeeliga,  
mis aitab aktiivainel jõuda nahasse. 
Rahustavas vedelikus on niisutavad ained 
koos d-pantenooliga. Pantenooli eesmärk 
on suurendada niisutust, parandada 
nahabarjääri funktsioone ja vähendada 
ebamugavustunnet, mida võib tekitada 
kõrges kontsentratsioonis aktiivse 
C-vitamiini kasutamine.

  Novage ProCeuticals 10% 
C-vitamiini lahus
4x7 ml.

40874
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1. Kasuta ühe ampulli sisu päevas -  
pool hommikul ja pool õhtul. 

2. Libista kaitse üle ampulli ja vajuta alla,  
et ampull avaneks (kuuled klõpsatust).

3. Kanna tilguti tihedalt ampulli peale,  
kuni ampulli keskele. 

4. Keera ampull teist pidi ja loksuta.  
Pigista pool ampulli sisust peopesale.

5. Masseeri puhastatud näole ja kaelale.  
Väldi silmaümbrusi. 

6. Sule tilguti korgiga, et säiliks õhtuseks  
kasutamiseks. Säilitada jahedas.  
Kasuta pärast avamist 24 tunni jooksul.

7. Kasuta 1 ampull päevas 7 päeva jooksul.

0,5%  
peptiidide lahus  
[Koos: NICOTIANA SYLVESTRIS LEHE RAKUKULTUURIGA] N A H K A  P I N G U L D A V  K O N T S E N T R A A T

Naha elastsus 
paranes 
(88% nõustus pärast esimest 
päeva, 86% nõustus pärast  
7 päevast kuuri)*

Kortsud on 
siledamad 
(85% nõustus pärast esimest 
päeva, 86% nõustus pärast  
7 päevast kuuri)*

KASUTAMINE: 

* Tarbijatest.

NAHA VÄLJAKUTSE: 

kadunud on pingsus ja elastsus

Peptiidide lahuses olevad tõhusad aktiivained on 
ekstraheeritud Nicotiana Sylvestris taimest. Peptiididel  
on võime vähendada kortse tänu kollageeni tootmise 
suurendamise ja lagunemise eest kaitsmise.

4% 
Tensor Mesh aktiivaine

Tensor Mesh aktiivaine on kaerateradest  
eraldatud suhkrubaasil tensor, mis loob naha  

pinnale koheselt pinguldava nähtamatu kihi.  
See on kliinilise tõestusega kohese pinguldava  

efekti ja kiire kortsudevastase toimega. 

Nahk on tõstetud 
välimusega 
(88% nõustus pärast esimest 
päeva, 89% nõustus pärast  
7 päevast kuuri)*

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Nädalane suunatud toimega intensiivne hoolduskuur 
ergutab kollageeni sünteesi, tõstab koheselt  

ja pinguldab nahka juba 7 päevaga.

Igas ampullis on piisav  
kogus toimeainet, et lühikese 
intensiivkuuriga tagada 
maksimaalne efekt. Tänu  
ampulli väikesele mahule säilib 
aktiivainete mõjusus ja toode ei 
rikne. Kasuta vastavalt juhendile  
ja ära ületa ettenähtud kogust.
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NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

  NovAge ProCeuticals Instant 
Peptide ampullid
Nädalane kuur, 7 ampulli x 1,8 ml.

40880
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Korgile vajutades täidad pipeti kontsentraadiga 
ja vabastad retinooli kasutamiseks. Pärast õhtust 
näopuhastust kanna 1-2 tilka ühtlase kihina näole 
ja kaelale. Ära kanna silmade lähedusse. Jätka 
oma õhtuse hooldusrutiinga.

KASUTAMINE: 

Vähendab 
sügavate kortsude 
nähtavust
(91% nõustus pärast 28 päeva)*

Nahk on noorema 
välimusega
(84% nõustus pärast 14 päeva, 
85% nõustus pärast 28 päeva)*

* Tarbijatest.

NAHA VÄLJAKUTSE:  

peened ja sügavad kortsud,  

ebatasane tekstuur

N A H A  N O O R U S E  K O N T S E N T R A A T

Hooldusperioodi vältel väldi otsest päikese 
käes olemist ja kasuta päikesekaitset.

Parimateks tulemusteks kasuta  
4-8 nädalase intensiivkuurina.

Pane tähele: Ära kasuta samaaegselt  
koos C-vitamiini kuuriga.

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Kontsentreeritud hoolduses on 1,1% kapseldatud retinool,  
mis on tõhusa vananemisvastase ja kortse taandava toimega.

Retinool võib nahka ärritada, seepärast  
võid lisada näohooldusele pikkamisi.  
Näiteks esimesel nädalal kasuta retinooli  
kontsentraati ainult ühel õhtul, teisel  
nädalal juba kahel (mitte järjestikkusel),  
kolmandal juba kolmel (mitte järjestikkusel)  
õhtul. Kuni nahk on harjunud ja võid  
kasutada igapäevaselt õhtuse  
näohoolduse osana.
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NOVAGE EKSPERT SOOVITAB

RETINOOL
Tuntud abiline, kui probleemiks on 
sügavamad kortsud ja naha tekstuur.  
Retinool ergutab kollageeni sünteesi ja 
kiirendab rakuvahetust, mis annab siledama 
tekstuuri ja vähemate kortsudega naha.  
Meie retinooli 1,1% spetsiaalversioon on 
kapseldatud ja jõuab nahale kaitstult,  
et säiliksid kõik kasulikud omadused  
ja maksimaalne tõhusus.

  NovAge ProCeuticals Retinol 
Power kontsentraat
30 ml.

40872
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KASUTAMINE: 

Kasuta AHA-d õhtuti, sest kohe 
pärast hooldust on nahk päikesele 
ülitundlik. Lisaks annab õhtune 
kasutamine suurema tõhususe. 
Tundlikkuse testimiseks kanna 
eelnevalt väike kogus randme 
siseküljele.

NAHA VÄLJAKUTSE:  

halb tekstuur ja nähtavad poorid

Vähenes  
naha karedus
(94% nõustus pärast 7 päeva,  
91% nõustus pärast 14 päeva)*

N A H K A  U U E N D A V  K O N T S E N T R A A T

Poorid on puhtamad 
ja märkamatud
(88% nõustus pärast 7 päeva, 
92% nõustus pärast 14 päeva)*

6%  
AHA 
(3% glükoolhape ja 3% piimhape)

Alfahüdroksühapped (AHA) on looduses 
esinevad happed, mis aitavad elavdada 
koorivaid protsesse, eemaldades naha 
pinnalt mustuse ja surnud naharakud,  
et anda võimalus uute rakkude 
moodustumiseks. Tänu sellele protsessile 
paraneb naha sära, poorid ahenevad, 
kortsud, vanadusplekid ja muud iluvead 
vähenevad. 

* Tarbijatest.

Nahk on peenema 
tekstuuriga
(88% nõustus pärast 7 päeva, 
89% nõustus pärast 14 päeva)*

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Keemilise koorimise lahuses on kahte tüüpi alfahüdroksühappeid 
(AHA), mis aitavad eemaldada naha karedama pealispinna  

ja ergutada rakkude uuenemisprotsessi. Tulemuseks on  
tervema välimusega ja parema tekstuuriga nahk ning kauni  

kumaga särav jume.
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NOVAGE EKSPERT SOOVITABKanna puhastatud nahale 1-2 õhtul nädalas. 
Kanna 1-2 tilka ühtlase kihina kuivale näole  
ja kaelale. Väldi silmade ümbrust. 

Pane tähele: Ära kasuta samaaegselt  
koos C-vitamiini kuuriga.

 
Kasuta ainult õhtuti. 
Lõpeta hooldus silmaümbruskreemi,  
seerumi ja öökreemiga.

  NovAge ProCeuticals 6% AHA 
lahus naha pindmiseks koorimiseks
30 ml.

40878
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Võta mask pakendist välja ja voldi lahti. Eemalda ühelt küljelt 
ettevaatlikult kaitsekiht. Kanna puhastatud nahale hommikul või 
õhtul, säti paika. Väldi kontakti silmadega. Eemalda ettevaatlikult, 
ülevalt alla, ka väline kaitsekiht.

Biotselluloos on tugeva imavusega aine,  
mis suudab hoida suures koguses seerumit. 
Sel on võime koguda ja siduda niiskust. 
Pehme materjal ühtib täiuslikult näo 
kumerustega ja loob parema kontakti,  
et seerumi toime oleks maksimaalne.

KASUTAMINE: 

Kui oled maski pakendist välja 
võtnud, siis märkad, et selle põhjas 
on natuke vedelikku. Ära viska 
väärtuslikku essentsi minema! 
Masseeri kaelale, rinnaesisele  
ja kätele.

NAHA VÄLJAKUTSE: 

nahk on dehüdreeritud, tuhmi  

ja ebatervisliku välimusega

Nahk tundub 
koheselt vetruvam
(86% nõustus)*

Nahal on koheselt 
niiskusega 
täidetud tunne
(85% nõustus)*

* Tarbijatest.

Biotselluloos

Niatsiinamiid 

2% 
B3-vitamiini amiid, niatsiinamiid parandab 
naha tihedust, nahabarjääri funktsioone ja 
niisutust. Lisaks suurendab naha sära ja 
kollageeni tootmist.

Cica 
(INCI: Centella Asiatica)  

Aasia vesinaba on erinevate 
raviomaduste poolest tuntud 

mitmeaastane rohttaim.  
Taime taastavad omadused  

aitavad nahas ergutada fibroblaste,  
et suureneks kollageeni süntees.

I N N O V A A T I L I N E  N I A C I N A M I D E  &  C I C A  M A S K 
T A A S T A B  N Ä O N A H A  V Ä R S K E  V Ä L I M U S E

IGALE VANUSELE 
Soovitame 

Eemalda mask ja tupsuta kogu vedelik nahasse.  
Kasuta maski nii tihti kui pead vajalikuks.

Jäta mask näole 15-20 minutiks.

Tugevalt rahustav ja niisutav mask sisaldab  
2% niatsiinamiidi ja looduslikku aasia vesinaba, tuntud 
kui Cica, ekstrakti. Mask aitab kiiresti nahka rahustada, 
niiskustasakaalu taastada ja nahabarjääri tugevdada.
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  NovAge ProCeuticals 
Niacinamide & Cica 
biotselluloosmask
26 ml.

41563
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Õrn massaaž 
ergutab 
vereringlust ja 
aitab vähendada 
tumedaid rõngaid 
ja turseid

Paremini kaetud  
nägu, ilma kuivade 
kohtadeta

Paranda oma 
näohoolduse 
kogemust

Pehmete harjastega 
pintsliga kannad 
kreemi näole 
ühtlaselt ja õrnade 
liigutustega.

Spetsiaalse kujuga 
silikoonist spaatel sobib 
maskide näole kandmiseks. 
Sõrmed jäävad puhtaks  
ja tulemus on ühtlasem.

Jahutava 
aplikaatoriga 
elavdad 
silmaümbruse 
välimust ja aitad 
kreemil paremini 
imenduda.

Kanna sõrmi 
määrimata mask 
ühtlaselt näole

Säästa nahahooldus- 
tooteid ja kanna  
nahale täpne kogus

Väike silikoonist 
spaatel sobib 
ideaalselt paraja 
koguse kreemi 
võtmiseks purgist.
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  SkinPro silmaümbruse masseerija
163 mm 

45279

  SkinPro kreemipintsel
Pikkus: 18,5 cm. 

45275

  SkinPro näokreemi spaatel
Pikkus: 15,8 cm. 

45277

  SkinPro näomaski spaatel
Pikkus: 19 cm. 

45276
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SKANEERI LEHEKÜLG 
ORIFLAME ÄPIGA JA VAATA 

LISAKS SKINPRO SONIC 
3-IN-1 SYSTEM NÄOHARJA 

KASUTAMISEST

Vali sobiv otsak ja programm. Valikus on  
kolm programmi: 60-sekundiline automaatne, 
kõrge intensiivsusega pidev ja madala 
intensiivsusega pidev. Tutvu pakendis oleva 
juhendiga ja järgi selles olevaid soovitusi.

Metallist masseeriv otsak  
Jahutava toimega roostevabast terasest 
pea parandab 4 nädalase kasutamisega 
naha toonust, elastsust ja nõtkust. 
Kliiniliselelt testitud. Masseerida  
võid koos nahahooldustootega.

Kooriv silikoonist otsak  
Koorides puhastad naha sügavuti. 
Tulemuseks on peenema tekstuuriga 
siledam nahk ja vaevumärgatavd poorid.

Harjastega puhastav otsak  
Igapäevaseks tõhusaks näopuhastuseks, 
et nahk oleks noorema, värskema ja 
tervema välimusega.

Säravama ja 
tervema välimusega 
nahk juba pärast 
esimest kasutust - 
96% nõustusid*

Too esile oma naha iluTõhusta oma näohooldust! 

Koori ja puhasta näonahk. Kanna näole niisutava toimega 
hooldustoode. Kata see silikoonist maskiga, mis lukustab 
niiskuse. Lase mõjuda 10-15 minutit või nii kaua, kui on kirjas 
näohooldustoote/lehtmaski juhendis. Puhasta mask leebe 
seebiga ja loputa veega. Väldi kontakti silmadega. 
 
HOIATUSED/ETTEVAATUSABINÕUD 
Ei sobi kasutamiseks nahal kuivavate või savimaskidega.

Kui soovid hellitavalt mõnusa tundega puhastust, mille 
tulemuseks on säravpuhas nahk, siis kasuta SkinPro 
Sonic 3-in-1 System näoharja. Sonic-tehnoloogiaga 
elektriline näohari puhastab, koorib ja masseerib. 

Naudi spaahooldust mugavalt omas kodus. *  Tarbijatesti tulemused 
kasutades kõiki   
kolme otsakut koos 
näopesugeeliga ja 
niisutavat kreemi.

Korduvalt kasutatav silikoonist näomask aitab lukustada niiskuse  
ja parendada aktiivainete imendumist, et kasu hooldusest oleks 

maksimaalne. Ideaalne koos NovAge seerumiga.
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KASUTAMINE
KASUTAMINE

  SkinPro näokate 
seerumitele ja 
maskidele
220 x 140 mm 

43850

  SkinPro Sonic 3-in-1 System elektriline näohari
Aparaat 15,8 x 5,8 x 5,8 cm, ABS. Puhastava harjaga otsaku läbimõõt  
4,77 cm, PP ja nailonist harjased. Silikoonist kooriva otsaku läbimõõt 5 cm, 
PP ja silikoon. Metallist masseeriv otsak 6,1 x 5 cm, PP ja roostevaba teras. 

29915
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Rutiini koostaja  

Isikupärastatud nahahooldus 

Tuvasta nahavajadused ja 
avasta oma igapäevane 

hooldusrutiin 

API nahadiagnostika 
aparaat

Kasuta API nahadiagnostika aparaati oma klientide nahavajaduste 
tuvastamiseks ja soovita neile täiuslikult sobivaid NovAge komplekte 
ja lisatooteid.

Pakkudes klientidele NovAge nahahoolduskomplekte viid oma Oriflame'i 
äritegevuse uuele tasemele. API nahadiagnostika aparaadi abiga tunned  
end kindlamini ja suudad müüa veelgi rohkem komplekte ja kasvatada  
oma äri veelgi kiiremini!

Analüüsib naha 7 peamist parameetrit:

API nahadiagnostika aparaadiga viid läbi personaalse 
nahaseisundi analüüsi ja tulemustest lähtuvalt saad soovitused 
kliendile sobiva NovAge komplekti ja lisahoolduse valikuks. 

•  Kasuta API aparaati nahahoolduse meistriklassides 
müügi tõstmiseks 

•  Leiad rohkem püsikliente 
•  Tunned end kindlamalt ja jätad professionaalsema mulje 

Soovid rohkem infot API nahadiagnostika aparaadi kohta? 
Külasta meie kodulehte www.oriflame.ee

NovAge rutiini 
koostaja

Meil kõigil on individuaalsed 
nahavajadused ja eesmärgid, aga õigete 
toodete leidmine ei peaks olema keeruline. 
Sulle sobiv igapäevane NovAge 
nahahooldusrutiin koostatakse  
vaid paari minutiga!  
 
NovAge rutiini koostaja on online töövahend, mis 
koostab personaliseeritud valiku sulle sobivatest 
NovAge toodetest. Küsimustele vastamine ei võta 
palju aega ja kokkuvõttes on sinule loodud 
isiklikud soovitused, et saaksid parima 
nahahoolduse.  
 
Jaga seda oma klientide ja sõpradega ning 
soovita julgelt NovAge nahahooldust!

Alusta testiga

AKNEMELANIINNIISKUSTASE POORIDRASU TUNDLIKKUSKORTSUD



Vaata www.oriflame.ee ja tutvu kehtivate hindade ja pakkumistega  NovAge toodetele.

EE Oriflame Holdings B.V.  
Eesti esindus 

ee.oriflame.com 
kood: 142261.1

Copyright ©2022 Oriflame Cosmetics AG


	2021.cegrn.216.book.ee.002-003+38
	2021.cegrn.216.book.ee.080-001

