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Tisztítja a bőrt és eltávolítja a sminket 

 
Tisztítja a bört és eltávolítja a sminket: 

 
Hatásos letisztító és sminkeltávolító, megszabadítja a bört a szennyezödésektől,amelyek 
akadályozzák a börlégzést és gátolják a tisztulást.  
 
 
Külsö szennyezödések:     
• Smink  
• Légszennyezettség  
• Dohányfüst 
 
Belsöleg keletkezö szennyezödések: 
• Faggyúmirigyek által termelt faggyú  
• Verejtékmirigyek által kibocsátott méreganyagok  
• Elhalt hámsejtek 
 

 
 

A bör képes újra lélegezni a tökéletes sminkeltávolítás után és sokkal könnyebben 
fogadja be a alkalmazott börápoló termékeket. 



A letisztító tej és tonik páros hatásai 

Letisztító tejek: 

• Minden börtípust letisztít (sminkkel, vagy anélkül).  

 

• Egymástól különbözöek attól függöen, hogy mennyire távolítják el a sminket           

és a bennük levö aktív hatóanyagok hogyan hatnak a börre a letisztítás után. 

 

• Gyengéd formula és állag a kényelmes letisztításért. 

 

• Természetes módon távolítja el a sminket, a bör hidrolipid filmrétegét figyelembe 

véve, különösképpen a száraz bör esetében. 

 

Tonikok: 

• Gyengéden eltávolítják a szennyezödéseket és a börön maradt sminknyomokat. 

 

• Hatásosan tisztítja a bört, elösegíti az újra légzést.   

 

• Kisimítja és finomítja a bör állagát. 

 

A letisztító tej és tonik ideális minden bőrtípusra, biztosítva a hatásos 
sminkeltávolítást.   



Új GUINOT tisztító párosok 

 

• Új letisztító tej állagok  

Gél tej  
minden börtípusra 

 

Krémes tej  
száraz börtípusra 

 

• Új illatok 

Börbarát 

 

• Új színek 

Még érzékibb:  

frissítö: kék,  

nyugtató: rózsaszín 
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A Lait Hydra Fraicheur - Frissítö Tisztító Arctej hatásai 

 

 

• Aloe vera kivonat:  

. Hidratál. 

. Stimulálja a sejtregenerációt.  

 

• Uborka kivonat: 

. Frissíti és hidratálja a bört.  

. Puhít.  

• Megújult gél tej állag, amely tökéletesen illik a sminkeltávolításhoz. 
 

• Rendkívül hatásos felületaktív-anyag mentes összetétel az optimális 

toleranciához.  
 

• Tökéletesen feloldja a sminket (még a vízállót is), eltávolítja a börön 

lévö festékeket.  

 

=> A Lait Hydra Fraicheur sokkal hatásosabban távolítja el a sminket, 

mint a klasszikus tisztító tejek, használata gyors és könnyü. 



 

• Ginseng kivonat: 

. Tonizál, regenerál és öregedésgátló hatóanyagot tartalmaz.  

. Ásványi anyag pótló.  

 

• Aloe vera kivonat: 

. Hidratál. 

. Stimulálja a sejtregenerációt. A
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A Lotion Hydra Fraicheur - Frissítö Arctonik hatásai 

• Kiegészíti a reggeli és esti letisztítást, ezzel tökéletesen letisztítva 

a bört.  
 

• Gyengéd, alkoholmentes és felületaktív hatóanyagmentes 

formula.  
 

• Különleges aktív hatóanyagokkal látja el a bört. 

 

 

 => A Lotion Hydra Fraicheur egy frissítő tonik, amely minden börtípusra 

alkalmazható.  
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A Lait Hydra Confort - Gazdag Hidratáló Arctej száraz börre 

hatásai 

 

 

• Karitol (shea olaj):  

. Puhít és nyugtat. 

. Intenzíven táplálja a bört. 

. Újraépíti a lipid gátat. 

 

• Füge kivonat: 

. Hidratál és csökkenti a vízveszteséget.  

. Gyengéd hámlasztó alkotóelemeket tartalmaz.  

• Krémes állag a kényelmesebb sminkeltávolításért. 
 

• A Liposkin növényi vajban gazdag, amelynek puha, krémes állaga 

biztosítja a kényelmesebb alkalmazást. 
 

• Felületaktív hatóanyagmentes, habzó formula, amely biztosítja az 

optimális toleranciát.  

=> A Lait Hydra Confort elösegíti a smink eltávolítását száraz börröl. 



 

• Lotus kivonat: 

. Puhítja és védi a száraz bört.  

. Gyengéd hatású. 

 

• Allantoin: 

. Helyreállít és puhít. 

. Stimulálja és regenerálja a szövetet. A
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A Lotion Hydra Confort - Gazdag Hidratáló Arctonik száraz börre 

hatásai 

=> A Lotion Hydra Confort egy gyengéd tonik, amely tekintettel van           

a száraz bör igényeire.  

• Kiegészíti a reggeli és esti sminkeltávolítást, ezzel tökéletesen letisztítva 

a bört.  
 

• Gyengéd, habzó, alkohol- és felületaktív hatóanyagmentes formula.  
 

• Különleges aktív hatóanyagokban gazdag, a száraz börre kifejlesztve. 

 

 

 



Látható eredmények 

A Hydra Fraicheur és a Hydra Confort duó gyorsan, 
hatásosan és kényelmesen távolítja el a börön levö 
sminket.  

 

A Hydra Fraicheur duóval      

a bör felfrissült és 

hidratált.  

 

A Hydra Confort duóval a bör 

puha lesz és 

megnyugszik. 

 



Használati utasítás 

Letisztító tejek 

Az ujjbegyei, vagy vattadarab segítségével körkörös mozdulatokkal vigye fel az arcra és 

nyakra reggel és/vagy este.  

Egészítse ki a börtípusának megfelelő tonikkal.  

 

Letisztító tonikok 

Egy vattadarabra helyezve vigye fel az arcra és nyakra.   

Csomagolás 

Lait Hydra Fraîcheur  

LAKOSSÁGI: 200 ml Pumpás Flakon ref. szám. 500200, Jav Ela. Ár: 6.400 Ft 

SZALON: 500 ml Flakon ref. szám. 440200 

Lotion Hydra Fraîcheur  

LAKOSSÁGI: 200 ml Flakon ref. szám. 500210, Jav Ela. Ár: 6.400 Ft 

SZALON: 500 ml Flakon ref. szám. 440210 

Lait Hydra Confort  

LAKOSSÁGI: 200 ml Pumpás Flakon ref. szám. 500300, Jav Ela. Ár: 6.400 Ft 

SZALON: 500 ml Flakon ref. szám. 440300 

Lotion Hydra Confort  

LAKOSSÁGI: 200 ml Flakon ref. szám. 500310, Jav Ela. Ár: 6.400 Ft 

SZALON: 500 ml Flakon ref. szám. 440310 



Konzultáció 

Előírás 

 

- Hogyan távolítja el a sminket / tisztítja a börét? 

- Húzódik a böre a sminkeltávolítás után? 

- Kipirosodik a böre bizonyos letisztító / sminkeltávolító után?  

A SZÉPSÉGÁPOLÁSI SZAKEMBER a letisztító duót ajánlja, amely: 

 

- Gyengéden és hatásosan tisztít és távolítja el a sminket. 

- Nem szükséges vízzel leöblíteni. 

- Kíméletes az összes börtípushoz. 

A VENDÉG SZÉPSÉGÁPOLÁSI 

Célja: 

LETISZTÍTÁS / 

SMINKELTÁVOLÍTÁS 



GUINOT Termékek a Letisztításhoz / Sminkeltávolításhoz 

Letisztító duó:  

  Letisztító tejek és 

tonikok 

Lait Hydra Fraicheur és 
Lotion Hydra Fraicheur 

Lait Hydra Confort és 
Lotion Hydra Confort 

Letisztító termékek víz 

használatával:  
Letisztító habok és krémek 

Mousse 
BiOXYGENE 

Mousse 
Microbiotic 

Hydra 
Tendre  

Specifikus termékek: 
 Érzékeny börre és a szem 

környékére  

Démaquillant  
Hydra Sensitive  

Hydra Démaquillant Yeux  

Kiemelten hatásos 

sminkeltávolító: 
 Letisztító tonik 

Eau Démaquillante  
Micellaire 



 

 

A Lait Hydra Fraîcheur egy új letisztító, amely minden börtípusra ajánlott. 

Ez a könnyen alkalmazható termék reggel és este eltávolítja a nap folyamán felrakódott 

szennyezödéseket és még a vízálló sminket is. Alkalmazható az arcon, szemen és ajkakon lévő smink 

eltávolítására. 
 
A regeneráló aloe verában és frissítö uborkában gazdag letisztító tej puhítja és hidratálja a bört. 
Az emulziómentes formula megtartja még a legérzékenyebb bör természetes egyensúlyát is és optimális 

toleranciát biztosít. Mindemellett a gyengéd virág és gyümölcs illata frissítö érzésével látja el. 
 

A sminkeltávolítás kiegészítéseként alkalmazza a Lotion Hydra Fraicheur terméke a Lait Hydra 

Fraicheur után, amely eltávolítja a megmaradt sminket és szennyezödéseket, letisztítja, felfrissíti és 

elökészíti a bört további börápoló termékek alkalmazására. 
 

 

Még több információ a  

 Lait Hydra Fraicheur összetételéröl 



 
 
ALOE VERA kivonat: 
 
Hatás: hidratál, puhít, regenerál 
 
Az aloe vera egy növény, amely forró sivatagi régiókban növekszik és nagy mennyiségben képes 

megkötni a vizet. A levélböl kinyert nedv neve aloe és ezt használják fel a kozmetikumokban. 
A poliszaharidokban gazdag kivonat filmréteget képez a börön, ezzel megakadályozva a vízveszteséget 

és jobb hidratáltságot eredményez. A filmréteg puhító hatással is van a börre. Az aloe aminosavakban, 

vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, amelyek sejtregeneráló hatással bírnak. 
 
UBORKA kivonat: 
 
Hatás: hidratál, puhít, frissít 
 
Az uborka egy gyógynövény, amely Indiából származik, nagysága 1 és 4 méter között van. 
Gyümölcse és magjai használatosak a kozmetikumokban. 
 

A friss uborka pép frissítö hatású a magas koncentrációjú víztartalma miatt (95%). 
Az uborka pektineket és keményítöt is tartalmaz, amely puhító filmréteget képez a bör felületén, igy 

megszünteti a diszkomfort érzetet. A benne található cukrok pedig hidratálnak a szövetekben való 

vízmegkötö képességüknek köszönhetően. 

Még többi információ a  

 Lait Hydra Fraicheur összetételéröl 



 
 

A sminkeltávolítás kiegészítéseként használja a Lotion Hydra Fraicheur terméket a Lait 

Hydra Fraicheur után. Ezzel eltávolítja a megmaradt sminket és szennyezödéseket, valamint 

felfrissíti a bört. A könnyen használható termék minden börtípusra alkalmazható. Használja 
reggel és este kiegészítésként az arcon és nyakon lévő smink eltávolításához. 
 
Ginzeng kivonatban gazdag, tonizál és ásványi anyaggal tölti fel a bört.  
Aloe verát tartalmaz, amely intenzíven hidratál és puhítja a bört.Textúrája tekintettel van 
még a legérzékenyebb bör természetes egyensúlyára is és optimális toleranciát biztosít.  
 
Mindemellett gyengéd virág és gyümölcsös illata frissítö élményt eredményez. 
 
A bör láthatóan felfrissült, puhább lesz és készen áll a többi kozmetikai termékek 
alkalmazására. 
 
 

 

Még több információ a  

 Lotion Hydra Fraicheur összetételéröl 



GINSENG kivonat: 
 
Hatás: regenerál, tonizál, ásványi anyaggal tölt fel, öregedést gátló  
 
A ginseng egy évelö gyógynövény. Eredetileg kelet Manchuria és észek Korea vadonjában 
volt öshonos, de mára már Koreában, Angliában és Franciaországban is termesztik. 
A kozmetikában a ginseng növény gyökerét használjuk. 
A gyökér tartalma: 
- szénhidrátok (monoszaharidok, keményítö, pektinek stb) 
- proteinek, beleértve a szükséges aminosavakat 
- nyomelemek: kalcium, vas, magnézium, cink, foszfor 
- B vitaminok 
A benne található szaponinoknak és vitaminoknak köszönhetöen a ginseng kivonat tonizál, 
regenerál és öregedést gátló hatású. Ásványi anyaggal feltöltö hatását növelik a 
nyomelemek, megakadályozva a rozácea kialakulását. 
 
ALOE VERA kivonat: 
 
Hatás: hidratál, puhít, regenerál 
 
Az aloe vera egy növény, amely forró sivatagi régiókban növekszik és nagy mennyiségben képes 

megkötni a vizet. A levélböl kinyert nedv neve aloe és ezt használják fel a kozmetikumokban. 
A poliszaharidokban gazdag kivonat filmréteget képez a börön, ezzel megakadályozva a vízveszteséget 

és jobb hidratáltságot eredményez. A filmréteg puhító hatással is van a börre. Az aloe aminosavakban, 

vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, amelyek sejtregeneráló hatással bírnak. 
 

Még több információ a  

 Lotion Hydra Fraicheur összetételéröl 



 

A GUINOT által kifejlesztett Lait Hydra Confort egy tisztító tej, speciálisan a száraz bör 

számára.Naponta reggel és este alkalmazva ez a letisztító tej eltávolítja a szennyezödéseket, 
amelyek a nap folyamán rakodnak a börre. Puhít, hidratál és táplálja a bört, biztosítva ezzel 
a még jobb komfort érzetet. Arcon és nyakon alkalmazható. 
 
- Füge kivonatban és növényi glicerinben gazdag, puha formulája hidratálja a bört. 
 
- Shea vajat is tartalmaz, amely táplálja a bört a zsírsav tartalmának köszönhetöen, valamint 
magas koncentrációjú karitint, amely nyugtatja a bör irritációt.  
 
- A Liposkin pálma olajból készült krémes vaj, amely gazdag és sima textúrát ad és táplálja a 
bört. A Lait Hydra Confort terméket a száraz börre fejlesztették ki. 
 
- Gyümölcsös illata gyengéd a börhöz és relaxáló hatású. 
 

A sminkeltávolító kiegészítöjeként használja a Lotion Hydra Confort terméket a Lait Hydra 

Confort után. Eltávolítja a maradék sminket és szennyezödéseket, ezzel tökéletesen 

letisztítva a bört és elökészíti a további börápoló termékek használatát. 

Még több információ a  

 Lait Hydra Confort összetételéröl 



 
FÜGE KIVONAT 
 
Hatás: hidratál, bevon és enyhén hámlaszt 
 
* A füge egy ficin nevü enzimet tartalmaz, ami enyhe hámlasztó tulajdonságú, így a bört 
puhává teszi és elökészíti az aktív hatóanyagok befogadására. 
 
* A füge cukrokat is tartalmaz és kevés nyákanyagot, amivel eröteljes hidratál.Ezek a 
hygroscopos összetevök segítik fenntartani a bör sejtjeinek hidratáltsági egyensúlyát. A nyák 
egy része poliszaharidokat tartalmaz, amely egy porózus filmréteget képez a börön és 
korlátozza a vízelpárolgást (a filmréteg hatás miatt). 
 
KARITOL (SHEA OLAJ) 
 
Hatás: táplál, puhít, nyugtat, újraépít 
 
A növényi olaj a shea fa, vagy más néven pálma, vagy vaj fa gyümölcséből származik. A 
shea vajhoz hasonlóan a shea olajnak is számos kozmetikai elönye van : 
 
* A magas elszappanosíthatatlan szintjének (több, mint 13%) köszönhetöen a vaj puhító és 
nyugtató anyagokkal rendelkezik. Az érzékeny bört is megyugtatja.  
 
* F vitaminnak (linolsav) köszönhetöen a shea olaj újra építi a bör lipid gátját. A sejteknek 
szüksége van F vitaminra a zsírtermeléshez.   
 
* A zsírsavakban található magas koncentrációjú triglicerideknek köszönhetöen az olaj  
tápláló hatású.  

Még több információ a  

 Lait Hydra Confort összetételéröl 



 
LIPOSKIN 
 
Hatás: kiegészíti a zsírokat, táplál, puhít, hidratál, szövetépítö 
 
A Liposkin az olaj pálma magjaiból és gyümülcseiböl származtatott növényi vaj. A bör 
hömérsékletéhez közeli olvadáspontjánál a liposkin puha és krémes tapintásúvá válik. 
Teltséget és krémes simaságot ad a kozmetikai formuláknak. 
 
Zsírsavakban gazdag és puhító alkotórészeinek köszönehtöen a liposkin tápláló és zsírpótló.  
 
A filmformáló lipid tökéletesen illeszkedik a börhöz és elösegíti a bör hidrolipid filmrétegének 
újraépítését. Csökkenti a vízelpárolgást és hidratálja a bört. 
 
A Liposkin krémesebbé és könnyebben szétoszlathatóvá teszi a terméket. 

Még több információ a  

 Lait Hydra Confort összetételéröl 



 
Sminkeltávolítás kiegészítöjeként és a maradék szennyezödések eltávolítására használja a  

Lotion Hydra Confort terméket a Lait Hydra Confort után.  

Különösképpen száraz börre készült, naponta használja reggel és este az arcon és nyakon. 
 
- Lotusz kivonattal és allantoinnal gazdagítva a Lotion Hydra Confort puhítja, nyugtatja és 
védi a száraz, érzékeny bört.  
 
- Szintén tartalmaz hydrocyte komplexet, amely a GUINOT által kifejlesztett aktív 
hatóanyagok kombinációja az intenzív hidratáló börápolásért.  
 
- A gyümölcsös illat gyengéd a börhöz és relaxáló hatású. 
 
A bör puha, kellemes és tökéletesen letisztítottá válik. 

Még több információ a  

 Lotion Hydra Confort összetételéröl 



 
 
LOTUS KIVONAT 
 
Hatás: puhít, védi az érfalat, szabadgyök megkötő  
 
A lótusz egy gyönyörü növény Dél-Kelet Ázsiából, amely a víz felszínén növekszik. 
Varázslatos rózsaszín virágai reggel kinyílnak és este bezárulnak. A kivonat ezekböl a 
virágokból származik. 
 
Magas koncentrátumú flavonidokat tartalmaz, amely: 
 
* puhít 
 
* szabadgyök megkötö, így védelmet nyújt a membrán lipideknek 
 
 
ALLANTOIN 
 
Hatásai: puhít, nyugta és helyreállít 
 
Az allantoin puhító, nyugtató és simító hatásáról ismert. 
Az emberi test hugysavat használ az allantoin elöállítására egy természetes környezetben. 
Ezt az aktív hatóanyagot az elsö világháború óta használják a helyreállító, puhító hatása 
miatt, valamint a súlyos sérülések nyugtatására, a szövetek stimulálására és helyreállítására. 
 

Még több információ a 

 Lotion Hydra Confort összetételéről 



 
HYDROCYTE KOMPLEX 
 
A hidratáló komplex a GUINOT kutatás eredménye. 
Molekulák kombinációja, amelyek a bör különbözö szintjein hatnak. A molekulák: 
 
- Trimethylglycine: ez az aminosav fenntartja a sejtek hidratáltsági egyensúlyát annak 
köszönhetöen, hogy gyorsan képes megkötni és kiengedni a vizet. 
 
- Hialuronsav: ez a glycosaminoglycan alapját képezi az irharétegnek és jelentös vizmegkötö 
képességgel rendelkezik. 
 
- Norgel: Megelözi a kiszáradást azáltal, hogy filmréteget képez a hámrétegen. 
 
- Pectin: a természetes poliszaharidok (polygalacturonic sav) filmréteget formáz a bör 
felszínén a kiszáradás megelözése érdekében. 

Még több információ a 

 Lotion Hydra Confort összetételéröl 


