
Privilege. Redă încrederea.



Dimineața îmbunătățește microcirculația și energizează pielea. Are efect de 
lifting, reduce înflamațiile și calmează iritarea, protejează împotriva razelor UV, a 
pigmentării nedorite și pregătește tenul pentru machiaj. 

Seara, rolul aplicării laptelui demachiant constă în deschiderea porilor, curățarea
profundă, îndepărtarea machiajului, a sebumului, a efectelor negative ale 
mediului înconjurător, hidratând și calmând tenul.

Conține un număr foarte mare de antioxidanți și biostimulatori puternici, cum ar
fi cofeina, polifenolii și taninurile, uleiurile esențiale, vitaminele C, K și grupul B. 
Componentele active ajută la îmbunătățirea fluxului sanguin și limfatic, 
alimenteaza celulele cu oxigen, îmbunătățește proprietățile protectoare ale 
pielii.

www.prvlg.club

Privilege Milk Cleanser
Lapte demachiant cu extract și unt de cafea



Tonicul hidratant închide porii după curățarea cu laptele demachiant, 
stimulând puternic tenul, datorită conținutului semnificativ de suc de 
aloe.

Aloe vera, cunoscută pentru efectul său de întinerire, este considerată și 
ca planta miracol. Stimulează sinteza propriului colagen, hidratează și
oferă elasticitate pielii, dezinfectează și vindecă, o protejează de 
expunerea la radiațiile UV.

Gama de cosmetice Privilege conține doar suc de aloe organic. 

Extract din nucul vrăjitoarelor, considerat și componenta magică, este 
cunoscut și sub denumirea "tufișul vieții". Oferă efect de lifting, reduce 
rețeaua vasculară. Extractul netezește tenul în mod natural, micșorând
rețeaua vasculară, reface culoarea tenului. În mod simbolic, atunci când
natura se stinge, pregătindu-se pentru iarnă, „nucul vrăjitoarelor” 
înflorește! 

Privilege Hydrating Toner
Tonic hidratant pentru față cu extract și unt de cafea



Peeling-ul aromatizat cu extract de cafea curăță excelent porii de impurități și
filamente sebacee, iar masajul cu fărâme de cafea și nucă stimulează
microcirculația sanguină și intensifică procesele metabolice. 

Pe lângă extractul și untul de cafea, scrub-ul conține boabe măcinate de cafea și
coajă de nucă care exfoliază ușor și îndepărtează celulele moarte, înmoaie
zonele aspre si lustruiește delicat pielea.

Superoxid dismutaza și peroxidază - super-antioxidanți, mai activi decat
vitaminele A și E. Aceștia contribuie la îndepărtarea propriilor celulelor moarte.

Privilege Facial Scrub
Scrub pentru față cu extract și unt de cafea



Serul cu acțiune intensivă pentru pielea din jurul ochilor echilibrează
textura pielii, combate simptomele oboselii și ale îmbătrânirii tenului. În
urma utilizării regulate, se reduc pigmentarea și edemele, pielea
pleoapelor devenind întinsă. 

Rolul serului este de a hrăni tenul în profunzime și de a-l hidrata intensiv. 
De aceea, comparativ cu alte produse, acesta conține mai mult colagen
marin, aminoacizii prolină și treonină, dar și o formă extrem de stabilă a 
vitaminei C. 

Colagenul marin se obtine din pește de mare, batoidea si rechini
deoarece acest colagen este asemanator cu cel al omului. Colagenul
marin conține mai mulți aminoacizi decât cel din animale și legume, are o 
capacitate mai bună de penetrare, hidratare și întinerire.

Aminoacizii si vitamina C participa activ la sinteza colagenului propriu.

Privilege Intensive Eye Serum
Ser cu acțiune intensivă cu extract de cafea pentru pielea din 

jurul ochilor



Formula unică a serului pentru față și gât echilibrează textura
și culoarea feței, înviorează tenul, decolorează petele
pigmentate și elimină tensiunea la nivelul celulei. 

Acetil hexapeptidă este o componentă activă de întinerire, 
numită și "Botox în borcan". Acest peptid-relaxant muscular, 
reduce activitatea mimetică a mușchilor fără a schimba
expresia facială naturală, spre deosebire de botox. Utilizarea
regulată reduce în mod semnificativ profunzimea ridurilor, în
special în jurul ochilor și frunte.

Serul include un complex de alge marine (Ahnfeltiopsis
Concinna, Hypnea Musciformis, Sargassum Fillipendula, 
Gellidiela Acerosa, Laminaria Digitata), iar proteinele, 
vitaminele, fibrele, aminoacizii, polizaharidele din ele fiind
niște surse ușor digerabile. Hidratează perfect, hrănesc și
stimulează funcția de reînnoire a celulelor pielii.

www.prvlg.club

Privilege Intensive Facial Serum
Ser facial cu efect intensiv de lifting



Crema regeneratoare are ca efect eliminarea
cearcănelor, a edemelor și împiedică lăsarea pielii. 
Rezultatul aplicării cremei: riduri netezite și un aspect 
strălucitor al pielii. 

Pentru a reface pielea moale și delicată din jurul
ochilor, în compoziție au fost adăugate uleiuri din 
sâmburi de migdale dulci și uleiuri din semințe de 
jojoba. Acestea hidratează excelent, inhibă procesul de 
îmbătrânire naturală a celulelor, creează o barieră în
calea ultravioletelor, redând pielii elasticitatea, 
netezimea și fermitatea.

Privilege Repairing Eye Cream

Cremă regeneratoare pentru pielea din jurul ochilor cu 
extract și unt de cafea



Crema anti-îmbătrânire pentru zi hrănește și
hidratează tenul, pentru ca acesta să respire, 
menținându-i prospețimea pe parcursul întregii zile, 
pentru a fi pregătit ”să facă față atacului” radicalilor
liberi din mediul extern.

Fructe de Acai este și fructul minune cu 
multivitamine din America de Sud cu un continut
ridicat de antioxidanti naturali, denumit și “fructul
frumuseții și tinereții”. Ca antioxidant, previne
influența negativă a radiației UV și îmbătrânirea
timpurie a pielii, accelerează procesele de 
regenerare. Pulpa de fructe de Acai hrănește
perfect, hidratează și înmoaie pielea.
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Privilege Anti-Aging Morning Cream

Cremă anti-îmbătrânire de zi, cu extract și unt de cafea



Puterea naturală a cremei de noapte Privilege 
Anti-Aging reface tenul în timpul somnului, 
asigurându-i cel mai puternic complex de 
ingrediente prețioase. 

Colagenul, cafeaua, uleiurile vegetale, 
argilerinele, vitaminele А, С, Е îndepărtează
urmele de oboseală, edemele, lăsarea pielii, 
refac imunitatea celulară, conferind o mai mare 
eleganță conturului feței, pentru ca dimineața
tenul să fie neted, tânăr și strălucitor.

Privilege Anti-Aging Night Cream

Cremă de noapte anti-îmbătrânire pentru
față și gât cu extract de cafea


