
          GIGI cég 50 

éve áll a szépség 

szolgálatában. Pro-

fesszionális cégként 

célja a kozmetikusok 

szaktudására épülő, min-

den bőrproblémát kielégí-

tő termékskála szolgáltatása. 

Termékeink gyógyszergyárban a 

legsterilebb hatóanyagokból ké-

szülnek. Fejlesztő vegyészeink fo-

lyamatosan követik a technológiai 

újdonságokat és ku-

tatási eredmé-

nyeket, melynek 

kös zönhe tően 

évről évre tovább 

bővül termékkíná-

latunk.

A Gigi termékskálájá-

nak nagy előnye, hogy 

egy adott bőrtípus kezelé-

sére több megoldást is kínál 

ezáltal nem válik „unalmas-

sá” a kezelés sem a kozmeti-

kus, sem a paciensei 

számára.

Keresse termékeinket országszerte a GIGI kozmetikákban!
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ALOE VERA
Hidratálás, nyugtatás, táplálás több 
bőrtípusra az izraeli Aloe Vera erejé-
vel.

SOLAR ENERGY
Szeborreás bőrök ápolása, gyógyítá-
sa a Holt-tenger hatóanyagaival.

SEA WEED
Méregtelenítés, faggyúműködés sza-
bályzás, hidratálás, vitamin és ásvá-
nyianyag pótlás tengeri algákkal.

COLLAGEN ELASTIN
Öregedésgátlás, hidratálás és fesze-
sítés 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 ki-
váltó ránctalanító, kötőszövetvédő és 
felépítő hatónyagokkal.

LIPACID
Faggyúműködés-, hámképzéssza-
bályzás, hidratálás és a bőr ökoflórá-
jának helyreállítása gyógyhatású koz-
metikumokkal.

AROMA ESSENCE
44 féle illóolajra épülő termékcsalád 
a legkülönfélébb bőrproblémák or-
voslására.

GLYCOPURE
Kíméletes hámlasztás gyümölcssa-
vakkal a bőrmegújításáért.

C&A
Vitaminpótlás, érfalerősítés, hidratá-
lás, regenerálás, kötőszövet állapot 
javítás C-,A-,E-,F-vitaminnal.

SPS
Érzékeny, allergiás bőrök hidratálá-
sa, nyugtatása, öregedésgátlása li-
poszómákba zárt növényi hatóanya-
gokkal.

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

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

NEW AGE
Ránctalanítás, regenerálás fitoösztro-
génes hormonpótlással.

LOTUS
Egzotikus termékcsalád a lótusz vi-
rágának és a zöld ill. fehér tea kivo-
natának áldásos hatásaival, a külön-
böző bőrtípusok kezelése érdekében 
más és más növényi hatóanyagokkal 
kombinálva.

EYE CARE LINE
Karikás, ödémás, ráncos szemek ke-
zelésére szolgáló sokrétű termékek.

SUN CARE
Teljes körű fényvédelem és ápolás, 
hogy következmények nélkül érhes-
sünk el tartós és egységes bőrszínt.

KLASSZIKUSOK
A GIGI régebbi, jól bevált termékei, 
hogy ne vesszen el semmi ami ér-
tékes. Klasszikus termékek több bőrtí-
pusra.
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