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Microcirculația hidratează toate celulele dermei, 
hipodermei, până la stratul de bază al epidermei.

Conținutul derma-hidric este condiționat de prezența 
proteinelor, cum ar fi: glucozaminoglucanii (ex. acidul 
hialuronic): aceste molecule intră în contact cu apa.

Accentuarea coeziunii celulelor de 
keratină

Stratul hidrolipidic creează o protecție, conform factorilor mediului extern.

În epidermă, apa se află atât în interiorul, cât și în 
exteriorul celulelor, fiind supusă, cu ușurință, variațiilor.

Stratul corneal conține apă, pe de o parte, în 
legătură cu keratina, iar pe de alta, în legătură cu 
lipidele interlamelare (colesterol, acizi grași liber și 
ceramide).

Pielea uscată poate fi cauzată de lipsa de apă și/ sau lipide

REHYDRA



Stimulează microcirculația, 
pentru a aduce mai multă 
apă și săruri minerale către 
celule.

 Asigurarea unui nivel optim de apă al pielii pentru a o menține constant hidratată este cel mai 
important pas din tratamentul acesteia

Ajută aceste tipuri de 
piele să mențină 
nivelul de apa în mod 
natural, care, adesea, 
scade din cauza 
condițiilor de mediu, 
cum ar fi: frigul, 
umiditatea scăzută.

Reface funcția 
barierei corneale, 
pentru a echilibra 
fluxul natural al 
aburilor de apă către 
exterior.

… de asemenea, 
din cauza 
agenților chimici 
deshidratanți.

Asigură strategia de 
menținere a apei 

necesară pentru piele.

Hrănesc și hidratează.

REHYDRA: strategie și scop



Acidul Hialuronic, o moleculă super-hidratantă și matricea 
țesutului conjuctiv, este responsabil cu menținerea nivelurilor 
de hidratare, turgescență și elasticitate, acționaând ca un 
agent de legătură.

Acid Ximeninic din Ximenia Africana, numită „lămâia de 
mare” din savana sud-africană, ajută la vindecarea rănilor, 
hidratează și protejează vasele de sânge.

Biozaharid natural, un amestec polizaharidic format din acid 
galacturonic, fucoză și acid galactozic menține apa de la 
suprafață pentru hidratare și protecție.

Untul de Shea, hrănitor, calmant și hidratant, cu un conținut 
ridicat de substanțe nesaponificabile, ce sunt indispensabile 
și fundamentale în a îmbunătăți tonul pielii și elasticitatea 
naturală a acesteia.

REHYDRA: ingrediente acitve

COMPLEXUL HYDRA PLUS



REHYDRA: ingrediente active

Extract biologic de Altea officinalis bogată în polizaharide, 
vitamina A, B, C și E. Previne deteriorarea naturală a acidului 
hialuronic din piele.

Cunoscută sub numele de bezea, 
vată dulce sau „marshmallow”, a 

fost preparată inițial cu suc de 
Althea officinalis.

Din rădăcinile sale, se extrage 20/30% din Althea-mucilagiul-O, ale cătui proprietăți 
erau folosite de greci (althea înseamnă doctor în limba greacă) și apoi de romani. 
Această plantă este specifică grădinilor mânăstirilor din Evul Mediu.



+15%

Stopează pierderea apei, ce are efect de 
hidratare și netezire a pielii

Stimulează microcirculația

Protejează și calmează pielea +47%

Stimulează (in vitro) producția unei proteine 
implicate în procesul de îmbătrânire. +400%

+20%

Teste clinice

REHYDRA: ingrediente active



REHYDRA: produse profesionale

Un tratament prețios pentru îmbunătățirea sănătății și 
frumuseții pielii: extracte din plante pure pentru o 
acțiune profund hidratantă și hrănitoare, în 
combinație cu tehnici învăluitoare de masaj pentru un 
moment de relaxare de neuitat.

TRATAMENT HIDRATANT SUBLIM

TRATAMENT PENTRU CURĂȚAREA ÎN 
PROFUNZIME A PIELII USCATE



Făcut din Complexul Hydra Plus Complex, o asociație de ingrediente active din plante, care sunt foarte similare 
pielii noastre, elimină în mod delicat impuritățile, hidratează și protejează pielea împotriva uscării și ajută la 

normalizarea stratului natural protector de la suprafața pielii.
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Lapte de curățare

Complex Hydraplus
Sinergie activă, super 
hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface 
stratul hidrolipidic.

Pantenol, provitamina B5 cu 
un efect hidratant, 
anti-oxidant, protector și 
stimulant.

Alantoina are proprietăți 
reparatoare și contribuie la 
netezirea pielii. Stimulează 
regenerarea celulelor, 
calmează și protejează 
pielea.

REHYDRA: produse profesionale



Betaină naturală

REHYDRA: produse profesionale

Gel exfoliant din Bambus

Extract biologic de Altea 
officinalis bogat în 
polizaharide, vitamina A, B, 
C și E. Previne deteriorarea 
naturală a acidului 
hialuronic din piele.

Pudrele exfoliante din Bambus acționează 
delicat pentru calmarea pielii.

Betaina este un amino acid 
foarte comun în natură. Este 
extras din trestia de zahăr. 
Este cunoscut drept un 
ingredient activ hidratant și 
umidifiant.

Pulbere strălucitoare 
Ronastar: mica cu acțiune 
ilumintatoare pentru piele.

Gel cu extract de Altea officinalis și pudre micronizate de bambus, care exfoliează pielea feței și a corpului, 
lăsând-o fină și catifelată. O singură mica obține efectul strălucitor, satinat. Potrivit pentru toate tipurile de piele. A 

se aplica pe pielea uscată, iar apoi clătiți cu apă.
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.



Loțiune hidratantă cu acțiune de netezire, îmbogățită cu Althaea officinalis și Complex Hydra Plus, o asociație de 
Acid Ximeninic, Hialuronic, Biozaharidă și Unt de Shea, ingrediente active din plante, ce mențin optime nivelurile 

de hidratare ale pielii.
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Complex Hydraplus
Sinergie activă, super 
hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface 
stratul hidrolipidic.

Apa distilată de 
Hamamelis 
revigorează și 
calmează roșeața.

REHYDRA: produse profesionale

Loțiune tonifiantă

Alantoina are proprietăți 
regenerante și ajută la netezirea 
pielii. Stimuleaă regenerarea 
celulară, calmează și protejează 
pielea. 



Acțiune intensivă regenerantă făcută din acid hialuronic și extract de Althaea. Protecția și prevenția 
îmbătrânirii pielii.

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Fiole active hidratante

Pantenol provitamina B5 cu 
acțiune hidratantă, 
anti-oxidantă, protectivă și 
stimulantă.

Alantoina are proprietăți 
regenerante și ajută la 
netezirea pielii. Stimuleaă 
regenerarea celulară, 
calmează și protejează 
pielea. 

Althea officinalis bogată în 
polizaharide, vitaminele 
A,B,C și E. Previne 
deteriorarea naturală a 
acidului hialuronic din 
piele.

Acid hialuronic, o moleculă 
super-hidratantă

REHYDRA: produse profesionale



Mască tip cremă, concepută ca tratament echilibrant pentru momentele în care pielea are nevoie de 
extra-hidratare. Compusă din Complexul Hydra Plus (Acid Ximeninic, Acid Hialuronic, Biozaharidă, Unt de Shea și 

amidon de orez), hrănește și hidratează pielea, lăsând-o moale, catifelată și radiantă.
Testat dermatologic. Fără parabeni.

Complex Hydra Plus
Sinergie activă, super 
hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface 
stratul hidro-lipidic.

REHYDRA: produse profesionale

Mască hidratantă

Ulei de jojoba, acțiune 
protectoare, 
hrănitoare și de 
netezire.



Cremă fluidă concepută special pentru rutina zilnică de îngrijire a zonei din jurul ochilor. Compusă exclusiv din 
asociația de unt de Shea, acid hialuronic, acid ximeninic, îmbunătățite cu extract de Althaea officinalis, hidratează 

imediat și netezește chiar și cele mai sucate tipuri de piele.
 

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni. Testat pentru iritația ochilor.

Cremă pentru conturul ochilor

Complex Hydra plus
Sinergie activă, 
super-hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface 
stratul hidrolipidic.

Ulei de jojoba, acțiune 
protectoare, 
hrănitoare și de 
netezire.

Althea officinalis 
bogată în polizaharide, 
vitaminele A,B,C și E. 
Previne deteriorarea 
naturală a acidului 
hialuronic din piele.

REHYDRA: produse profesionale



Formulată prin combinarea ingredientelor active extrase din semințele de Ximena Africana, numită și „lămâia de 
mare”, provenită din savana sud-africană, cu acid hialuronic, unt de shea și Althaea officinalis, ce previne 

deteriorarea acidului hialuronic. În special, delicată, redă nivelul de hidratare și prospețime, cu un efect imediat de 
relaxare. Formula sa ușoară, special concepută, este perfectă pentru masajul feței, gâtului și decolteului înainte de 

aplicarea machiajului. 
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Cremă Hidratantă de Zi

Complex Hydra plus
Sinergie activă, 
super-hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface 
stratul hidrolipidic.

Ulei de jojoba, acțiune 
protectoare, 
hrănitoare și de 
netezire.

Altea officinalis bogată în 
polizaharide, vitaminele A, B, C și 
E. Previne deteriorarea acidului 
hialuronic în piele.

Filtru UVB

REHYDRA: produse profesionale



Produse must-have

Soluție hidratantă concentrată

Cremă intensivă hidratantă

Gama completă de produse pentru acasă este menită să satisfacă nevoile clienților, în funcție de 
stilul lor de viață, anotimp și obiceiuri ale rutinei de înfrumusețare. Texturi fine și catifelate pentru 

obținerea unui confort imediat.

REHYDRA: produse pentru acasă



Lapte de curățare

Complex Hydra plus
Sinergie activă, 
super-hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface stratul 
hidrolipidic.

Pantenol, 
provitamina B5 cu 
acțiune hidratantă, 
anti-oxidantă, 
protectivă și 
stimulantă.

Alantoina are 
proprietăți 
regenerante și ajută 
la netezirea pielii. 
Stimuleaă 
regenerarea 
celulară, calmează 
și protejează pielea. 
 

Făcut din Complexul Hydra Plus Complex, o asociație de ingrediente active din plante, care sunt foarte similare 
pielii noastre, elimină în mod delicat impuritățile, hidratează și protejează pielea împotriva uscării și ajută la 

normalizarea stratului natural protector de la suprafața pielii.
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

REHYDRA: produse pentru acasă



Loțiune tonifiantă

Loțiune hidratantă cu acțiune de netezire, îmbogățită cu Althaea officinalis și Complex Hydra Plus, o asociație de 
Acid Ximeninic, Hialuronic, Biozaharidă și Unt de Shea, ingrediente active din plante, ce mențin optime nivelurile 

de hidratare ale pielii.
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Alantoina are proprietăți 
regenerante și ajută la 
netezirea pielii. Stimuleaă 
regenerarea celulară, 
calmează și protejează 
pielea. 

Complex Hydra plus
Sinergie activă, 
super-hidratantă, 
stimulează 
micro-circulația, 
reface stratul 
hidrolipidic.

Apa distilată de 
Hamamelis revigorează 
și calmează roșeața.

REHYDRA: produse pentru acasă



Fiole active hidratante
Acțiune intensivă regenerantă făcută din acid hialuronic și extract de Althaea. Protecția și prevenția îmbătrânirii 

pielii.
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Pantenol, provitamina B5 cu 
acțiune hidratantă, 
anti-oxidantă, protectivă și 
stimulantă.

Alantoina are 
proprietăți 
regenerante și ajută 
la netezirea pielii. 
Stimuleaă 
regenerarea 
celulară, calmează 
și protejează pielea. 

Acid Hialuronic, 
o moleculă 
super-hidratantă

Althea officinalis 
bogată în 
polizaharide, 
vitaminele A,B,C și E. 
Previne deteriorarea 
naturală a acidului 
hialuronic din piele.

REHYDRA: produse pentru acasă



Gel exfoliant din Bambus

Gel cu extract de Altea officinalis și pudre micronizate de bambus, care exfoliează pielea feței și a corpului, 
lăsând-o fină și catifelată. O singură mica obține efectul strălucitor, satinat. Potrivit pentru toate tipurile de piele. 

A se aplica pe pielea uscată, iar apoi clătiți cu apă.

Betaină naturală: 
Betaina este un amino 
acid foarte comun în 
natură. Este extras din 
trestia de zahăr. Este 
cunoscut drept un 
ingredient activ 
hidratant și umidifiant.

Pulbere strălucitoare 
Ronastar: mica cu 
acțiune ilumintatoare 
pentru piele.

Extract biologic de 
Altea officinalis bogat în 
polizaharide, vitamina 
A, B, C și E. Previne 
deteriorarea naturală a 
acidului hialuronic din 
piele.

REHYDRA: produse pentru acasă

Exfoliant din 
bambus: pudrele 
micronizate din 
bambus exfoliază 
și netezesc pielea.



Complex Hydra plus
Sinergie activă, 
super-hidratantă, stimulează 
micro-circulația, reface stratul 
hidrolipidic.

Ulei de jojoba, 
acțiune protectoare, 
hrănitoare și de 
netezire.

Althea officinalis 
bogată în 
polizaharide, 
vitaminele A,B,C și E. 
Previne deteriorarea 
naturală a acidului 
hialuronic din piele.

Filtru UVB

Cremă hidratantă de zi
Formulată prin combinarea ingredientelor active extrase din semințele de Ximena Africana, numită și „lămâia de 

mare”, provenită din savana sud-africană, cu acid hialuronic, unt de shea și Althaea officinalis, ce previne 
deteriorarea acidului hialuronic. În special, delicată, redă nivelul de hidratare și prospețime, cu un efect imediat de 
relaxare. Formula sa ușoară, special concepută, este perfectă pentru masajul feței, gâtului și decolteului înainte de 

aplicarea machiajului. 
Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

REHYDRA: produse pentru acasă



Cremă hidratantă de noapte

Ulei de avocado și jojoba: 
hrănitor, specific pielii uscate, 
tonifiază și oferă elasticitate.

Complex Hydra plus
Sinergie activă, super-hidratantă, 
stimulează micro-circulația, reface 
stratul hidrolipidic.

O textură compusă din Complexul Hydra Plus, asociația sinergică dintre acid ximeninic, acidu hialuronic, 
biozaharidă și unt de shea, îmbunătățită cu Althaea officinalis, ce previne deteriorarea acidului hialuronic, 
netezește și protejează pielea, în timp ce o regenerează pe timp de noapte. Uleiurile de jojoba și avocado 

asigură hrănirea și hidratarea chiar și celui mai deshidratat tip de piele.

Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

REHYDRA: produse pentru acasă



Soluție hidratantă concentrată

Complex Hydra plus
Sinergie activă, 
super-hidratantă, 
stimulează 
micro-circulația, reface 
stratul hidrolipidic.

Serum concentrat pentru tratament zilnic de hidratare intensivă. Conținutul ridicat de acid hialuronic, extract de 
Althaea officinalis, care asigură efectul acidului asupra pielii și acidul ximeninic (extras din semințele Ximenia 

Africana, numite „lămâie de mare” din savana sud-africană), netezește imediat, iluminează și hidratează pielea. 
Biozaharida garantează protecția împotriva agenților de mediu.

 Testat dermatologic. Testat pentru conținutul de nichel. Fără parabeni.

Ulei de jojoba, 
acțiune 
protectoare, 
hrănitoare și de 
netezire.

Althea officinalis 
bogată în 
polizaharide, 
vitaminele A,B,C și E. 
Previne deteriorarea 
naturală a acidului 
hialuronic din piele.

REHYDRA: produse pentru acasă



Cremă intensivă hidratantă

Untul de Illipè 
(Shorea stenoptera) 

hrănește, 
hidratează, oferă 

elasticitate.

Acid Hialuronic
Matricea super-hidratantă 
acționează pentru hidratarea 
pielii.

Vitamina E

Vitamina B5

«REȚEAUA MOLECULARĂ»

Tratament hidratant intensiv pentru re-echilibrarea imediată a pielii foarte uscate sau deshidratate. 
Un cocktail din extract de plante combinat cu „rețeaua moleculară” biotehnologică stimulează bariera pielii pentru a 

reține apa în mod natural din interior. Textura, bogată în unt de Illipé butter, protejează, de asememenea, împotriva 
agenților de mediu. Este considerată un produs anti-îmbătrânire (ideal pentru hidratarea după vârsta de 50-60 de ani) 

și recomandat în condiții climatice extreme.
Testat dermatologic. Fără parabeni.

NEW

REHYDRA: produse pentru acasă



Cremă intensivă hidratantă
Din cadrul naturii, prin tehnologie, am obținut o „REȚEA MOLECULARĂ”, care 
este protectoare, super-hidratantă și elastică.

Formulată cu biopolimeri naturali, precum acidul hialuronic, alginat și un 
anume glucan, numit pullulan, obținut printr-un proces biotehnologic de 
fermentare a amidonului, oferind pielii o concentrație ridicată de serină și 
trealoză, asigurând, totodatp, hidratare imediată cu efect de durată. 

Rezultatul este o piele profund hidratată în orice condiție climatică. 

Teste clinice:

Microcalmare: Crește nivelul de hidratare după 30 de minute de la aplicare

Protecție de durată: Hidratare constantă de până la 48 de ore după aplicare

Optimizarea apei: Menține hidratarea pentru aproximativ 30 de ml.

REHYDRA: produse pentru acasă

NOU



MODURI DE 
ACȚIUNE

Cremă intenstivă hidratantă

REHYDRA: produse pentru acasă

NOU


