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Örömmel jelentjük: egyre több
magyar szépségmárkával
találkozhatunk a boltok polcain és
a webshopokban, sőt egyre több
hazai kence jut el külföldre is, és
öregbíti hazánk jó hírét.
Bizton állíthatjuk, hogy az
itthon megálmodott, kifejlesztett
termékek bátran felvehetik
a versenyt a nagy nemzetközi
cégek kozmetikumaival, és van,
amiben le is körözik őket. Legtöbb
márkánk ugyanis a természetből
merít ihletet, a természetes
hatóanyagok erejében hisz, és
kiváló minőségű natúr-, illetve
biokozmetikumokkal kényeztet
bennünket.
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Alapítás éve: 1958
A szépségről: A kreált szépség relatív, a természetes szépség örök, amire a megoldás megtalálható a természetben.
Sikerének titka: Hazánk természeti értékei, Ilcsi néni egyedülálló kreativitása, szakmaiság és hitelesség.
A kedvenc termékek: Fekete szappan, Esemény előtti pakolás és a csipkebogyós termékcsalád.

HELIA-D

MANNA

OMOROVICZA

OLIVIA NATURAL

Alapítás éve: 1981
Amire a legbüszkébbek: Sikerült egy magyar értéket megmenteni, sőt, újra növekedési pályára állítani és folyamatosan
fejlődni a nagy nemzetközi konkurensek mellett.
A Helia-D képlete a szépséghez: Folyamatos külső-belső
ápolás + személyre szabott arckezelés = fiatalos szépség.
Alapítás éve: 2006
A siker titka: Legyen határozott elképzelésed az elérni kívánt
célokról és a megvalósításukhoz vezető lépésekről, de a kitartás és olykor a szerencse is nélkülözhetetlen.
Legújabb kedvenc: A Kék Gyémánt szemkrém, amely tökéletesen revitalizálja a szemkörnyéket.

KAVICZKY

Alapítás éve: 2003 a kutatás kezdete, 2007 a debütálás.
A márka hitvallása: Bármi, ami az ember szépségét, egészségét vagy jóllétét szolgálja, az földünk természetes kincseiből adódjon és ne legyen benne hamisság vagy utánzat.
Szépségtipp az őszre: Ebben az időszakban nagy figyelmet
kell fordítani a sejtszintű ápolásra a megfelelő szérumokkal.

DR. KELEN

Alapítás éve: 2010
Sikerének titka: Szenvedély, elkötelezettség és egészséges
maximalizmus.
Mostani kedvenc: Az Ében szappan.
Őszi szépségtipp: Az agyagos pakolásokat ilyenkor 100%-os
vörös szőlőlével keverem el. A hatás lenyűgöző!
Alapítás éve: 2005
Amire a legbüszkébbek: Termékeink közül a természetes
krémdezodor termékcsaládunkra vagyunk a legbüszkébbek,
amelyet elsőként kezdtünk el készíteni, ezzel nyújtva természetes, vegyszermentes alternatívát az izzadásgátlásra.

COLO

Alapítás éve: 2003
A szépség definíciója: Lelkünk és egészségi állapotunk minden rezdülését leköveti a bőrünk – a valódi szépség a test és
a lélek harmonikus egységéből áll.
Szépségtipp őszre: Hámlassz AHA gyümölcssavval! A kíméletes természetes gyümölcssavas hámlasztás segít simává és puhává varázsolni a legérdesebb, száraz arcbőrt is.
Ráadásul használat után a tápanyagok jobban beszívódnak.

Alapítás éve: 1992
Amire a legbüszkébbek: Kizárólag egészségtudatos kozmetikumokat készítünk tartósítószer nélkül – minden termékünk
fejlesztése dr. Kelen András és fia, dr. Kelen Ákos fejlesztő
szakgyógyszerészek nevéhez fűződik.
Szépségtipp az őszre: Ősszel–télen is foglalkozz az alakformálással, mert a nyári alak télen készül!

ADRIENNE FELLER

VIKTORIA MINYA

Alapítás éve: 1993
Őszi szépségtipp: Ápoljuk olajokkal a napsugárzásnak erősen kitett hajunkat és bőrünket! Hajmosás előtt néhány cseppet dörzsöljünk be a fejbőrbe, hajba, hagyjuk rajta 15 percig,
majd alaposan mossuk le.

Alapítás éve: 2011
A szépség titka: A tökéletlenségünk maradéktalan elfogadása és az, ha megtanulunk jóban lenni az élettel, jobban kisimítja a ráncokat, mint bármelyik arckrém.
A kedvenc összetevő: Bió gyömbérolaj! Az illata pont úgy
hat rám, mint egy csésze kávé!

YAMUNA

Alapítás éve: 2002
Aktuális kedvenc: Az ősszel megjelenő ránctalanító arckrémünk, a REnESSENCE. A krém egyik fő hatóanyaga egy
növényi alapú növekedési faktor, ami fokozza a bőr saját
kollagéntermelését, a másik egy speciális hialuronsav.
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ILCSI

Alapítás éve: Dr. Gyovai Viola biológus több mint 30 éve foglalkozik természetes kozmetikumok fejlesztésével.
Amire a legbüszkébbek: Mi voltunk az első Biokontroll Hungária által is tanúsított termékcsalád Magyarországon.
Szépségtipp az őszre: Magas antioxidáns-tartalmú krémekkel (pl. Bio Gránátalma Time Defence nappali arckrém) segíthetjük a vízhiányos bőr regenerálódását.
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Alapítás éve: 2012
Kedvenc termék: A Hungarian Spring termékcsaládunkat
emelnénk ki, melynek alapját a sejtregeneráló, bőrfiatalító,
több ezer éve a földben szunnyadó ásványok és a hétkomponensű gyógynövénykomplexum, a Pannon elixír adja.

AROMAX

KELL A PÚDER!

Alapítás éve: 2014
A siker titka: Egy jó koncepció, véget nem érő kitartás és
lelkesedés, kompromisszumok nélkül (már ami a minőséget
illeti). És nélkülözhetetlen a támogató családi háttér.
Kedvenc termék: Pár hete érkezett meg a K.A.P. blender, egy
csepp alakú szivacska, amely alapozásra, kontúrozásra való.
Elnyűhetetlen, használata elképesztően egyszerű.
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