A GIGI

A Gigi Cosmetic Laboratories, Izrael legnagyobb kozmetikai vállalata – melyet 1957-ben alapított a Magyarországon született M. E. Landau – 1991 óta van jelen a magyar piacon. A cég üzletpolitikáját az
alapítás óta az határozta meg, hogy mindenkor a kozmetikusok szakmai ismeretére támaszkodva törekedett a szépségápolás komplex biztosítására. Azt tűzte ki céljául, hogy a kozmetikai szalonokban végzett
kezelések során felhasznált anyagok és a házi ápolásra szolgáló kozmetikumok egységével a legnagyobb
hatékonyságot biztosítsa.
Ezért nem kerülnek a Gigi termékek sehol a világon üzletekben kereskedelmi fogalomba, kizárólag a szalonokban, a kozmetikusok diagnosztizálása után vásárolhatók meg. A Gigi kozmetikumokat egyetemi és
gyógyszergyári kutató laboratóriumokban kísérletezik ki. Olyan tudósok működnek ebben közre, mint pl. Simon Benita professzor, a jeruzsálemi egyetem farmakológusa, elismert nemzetközi szaktekintély. A tesztelés is
különleges gondossággal zajlik a jeruzsálemi Hadassa kórház dermatológiai osztályán.
A gyártás gyógyszergyárban, a legnagyobb precizitással és ellenőrzéssel történik. A forgalomba hozatal is
csak igen szigorú engedélyezési eljárás után lehetséges. Ennek ellenére a Gigi cég vezetőinek
hitvallása, hogy termékeik nem bűvészmutatványra készülnek.
Feladatuk, hogy:
• megőrizzék a megőrizendőt,
• kijavítsák a kijavítandót,
• elhomályosítsák az elhomályosítandót,
• kidomborítsák a szépet és a kellemeset.
A fentiekből kiindulva a Gigi cég a kozmetikumok teljes skáláját biztosítja mindenkinek. A szalonok számára gazdaságos, úgynevezett kabinet kiszerelés készül, míg a páciensek világszínvonalú, kis csomagolásban ugyanezeket kaphatják házi használatra.

Termékcsaládjaink:
ALOE VERA
Hidratálás, nyugtatás, táplálás
több bőrtípusra az izraeli Aloe Vera
erejével.
SOLAR ENERGY
Szeborreás bőrök ápolása, gyógyítása a Holt-tenger hatóanyagaival.
SEA WEED
Méregtelenítés, faggyúműködés
szabályzás, hidratálás, vitamin
és ásványianyag pótlás tengeri
algákkal.
COLLAGEN ELASTIN
Öregedésgátlás, hidratálás és
feszesítés kagylófonalból nyert
kollagénnel és elasztinnal.
WHEAT GERM OIL
Zsírhiány-, vitamin-, nyomelem
pótlás öregedő bőrökre a búzacsíra
olajjal.

OXYGEN PRIME
Bőrfiatalítás mesterfokon oxigénnel
és a legújabb nemzetközi elismerést
kiváltó ránctalanító, kötőszövetvédő
és felépítő hatóanyagokkal.

SPS
Érzékeny, allergiás bőrök hidratálása, nyugtatása, öregedésgátlása
liposzómákba zárt növényi hatóanyagokkal.

LIPACID
Faggyúműködés-, hámképzés
szabályzás, hidratálás és a bőr
ökoflórájának helyreállítása gyógyhatású kozmetikumokkal.

E-vitamin
Antioxidáns védelem, fiatalítás
zsíros és száraz bőr számára
egyaránt.

AROMA ESSENCE
44 féle illóolajra épülő termékcsalád a legkülönfélébb bőrproblémák
orvoslására.

SNC
Thalasso terápiás hatóanyagok
a bőr hidratálása, regenerálása,
ránctalanítása érdekében minden
bőrtípusra külön megoldást kínálva.

GLYCOPURE
Kíméletes hámlasztás gyümölcssavakkal a bőrmegújításáért.

NEW AGE
Ránctalanítás, regenerálás fitoösztrogénes hormonpótlással.

C&A
Vitaminpótlás, érfal erősítés, hidratálás, regenerálás, kötőszövet állapot
javítás C-, A-, E-, F-vitaminnal.

EYE CARE LINE
Karikás, ödémás, ráncos szemek kezelésére szolgáló sokrétű
termékek.

LOTUS
Egzotikus termékcsalád a lótusz
virágának és a zöld ill. fehér tea
kivonatának áldásos hatásaival,
a különböző bőrtípusok kezelése
érdekében más és más növényi
hatóanyagokkal kombinálva.
SUN CARE
Teljes körű fényvédelem és ápolás,
hogy következmények nélkül
érhessünk el tartós és egységes
bőrszínt.
KLASSZIKUSOK
A GIGI régebbi, jól bevált termékei,
hogy ne vesszen el semmi, ami
értékes. Klasszikus termékek több
bőrtípusra.
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