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Luksuslik hooldustoodete duo võitluseks kortsude ja naha 
lõtvumisega muudab naha pringimaks, siledamaks ja sära-
vamaks. Cell Shock tootedete tõhususe tagavad uusimad 
patenteeritud vananemisvastased tehnoloogiad, kliiniliselt 
tõestatud biomimeetilised tüvirakud, mereline kollageen ja 
kulla- ning siidikompleksid, mis kiirendavad rakkude metabo-
lisimi ja kollageeni ning elastiini produktsiooni. Komplektis 
kolmekordse kollageeni kompleksiga kortsudevastane seerum 
Cell Shock 360° Anti-Wrinkle Serum Triple Collagen Complex, 
mis pakub silmnähtavat efekti kortsude täitmisel ja parandab 
naha vastupanuvõimet ning pinguldav Cell Shock Luxe-Lift 
Rich Cream kuivale ja dehüdreeritud nahale.

www.kivilaine.ee

249,00 €

tellimused@kivilaine.ee

Swissline 
Golden  
Holiday  
Kit

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub.

Swissline intensiivne vananamistavastane jumet kirgastav 
hooldus: CSW Brightening Diamond Serum, CSW Daytime 
Brightening-Power Emulsion, CSW Facial Brightening-
Essence, CSW Facial Brightening Mask.

Swissline  
CS Fashion Holiday Kit 

179,00 €

3456.00.0
3478

119,00 €

Swissline CS 360`Syncronized 
Time Reversal  
Program

Luksuslik komplekt sisaldab noorendava toimega öö- ja päeva 
intensiivseerumeid, mis tagavad tänu ülitõhusatele patentee-
ritud vananemisvastased tehnoloogiatele silmnähtavad tule-
mused. Seerumid täidavad kortse, muudab naha pringimaks 
ja nahatekstuuri siledamaks ning säravamaks.

1180

190,00 €
Üliniisutavate toodete duo leevendab januse naha niiskuse-
puudust ning muudab naha säravaks ja värskusest pakata-
vaks. Komplektis kortsukesi siluv ja pinguldav silmaümb-
ruse kreem FV Aqua-Vitale Corrective Eye Cream ja kiirelt 
imenduv niisutav geel-kreem FV Aqua-Vitale Gel-Cream, mis 
muudab naha elujõuliseks ja värskeks.

3475

Swissline FV Aqua-Vitale  
Duo



www.kivilaine.ee

Imelised vananemisvastased ja nahka kirgastavad tooted 
sisaldavad uusimaid nutikad tehnoloogiaid, mis aitavad 
toimeainetel kohaneda naha oma metabolismi rütmide ja 
seisunditega ja tagavad tänu sellele naha noorusliku klaari 
väljanägemise. Komplektis Cell Shock White Daytime Brighte-
ning-Power Emulsion, mis niisutab, parandab juba esimesest 
pealekandmisest naha tekstuuri ja väljanägemist ning tagab 
kaitse linnaeluga kaasneva stressi ja keskkonnasaaste eest. 
Cell Shock White Brightening Bi-Phase Veil SPF 35 kreemi 
mineraalidest päikesefiltrid kaitsevad nahka UV-kiirguse eest 
ning kreemis sisalduv Biotic-shield Complex tugevdab naha 
bakterifloorat, et kaitsta sind keskkonnakahjustuste eest. 
Üheskoos tagavad need kaitse tulevaste pigmendimuutuste 
vastu. Emulsioonkreem sobib ideaalselt ka segamiseks jumes-
tuskreemide või CC-kreemidega. 

199,00 €

Swissline  
Swiss  
Brightening  
Power
3474

Anne Semonin  
Body  
Indulgence  
Set

99,00 €

PRMX1802

Luksuslik rituaal, mis vabastab meeled kiirest elutempost 
põhjustatud stressist ja pakub nahale ülimalt toitvat 
poputust. Nude Body Scrub: Bora Bora randade 
mineraalide ja oligoelementide rikast valget liiva ning 
meresoola, roosa kvartsi pulbrit ja valget hibiskust 
sisaldav luksuslik soojendav kehakoorija eemaldab õrnalt 
mustuse ja surnud naharakud ning toidab ja jätab naha 
pehmeks, siidiselt siledaks ja nooruslikult säravaks. Vitamin 
Rich Body Oil: Luksuslikke looduslikke õlisid sisaldav 
eksklusiivne taimeekstraktide segu toimib kui tõeliselt 
lõõgastav rituaal. Õli varustab nahka antioksüdantidega 
ja kaitseb vananemise eest. Ei sisalda eeterlikke õlisid 
ja sobib ideaalselt kasutamiseks ka raseduse ajal, sest 
aitab ennetada venitusarmide teket. Kasutada pärast 
vanni või dušši puhtal kuival nahal selle niisutamiseks ja 
toitmiseks, või massaažiõlina heaolutunde tekitamiseks ja 
energiavarude taastamiseks.

Tõeline salarelv saavutamaks nähtavalt säravamat ja ter-
visest pakatavat nooruslikku nahka. Teineteist ideaalselt 
täiendavad tooted sobivad igapäevaseks nahahooldu-
seks, aga teevad sinu nahaga ka tõelist imet, kui oled end 
sättimas pidulikule üritusele. Precious Serum: Intensiivne 
terapeutilistest eeterlikest õlidest pakatav eliksiir turgu-
tab väsinud ja elutut nahka, aitab vabaneda mürkainetest 
ning aitab nahal toime tulla hormonaalsest tasakaalutusest 
põhjustatud tagajärgedega. Kasutada õhtuti, kanna puhtale 
nahale 3 – 5 tilka seerumit. Eye Express Radiance Ice Cubes: 
kohese efektiga neurokosmeetika ja krüoteraapia baasil 
spetsiaalselt õrna ja tundliku silmaümbruse hoolduseks 
loodud botaaniliste toimeainete rikkad jääkuubiku seeru-
mid stimuleerivad silmaümbruse mikrovereringet, aitavad 
vabaneda silmaümbruse tursetest, tumedatest ringidest, 
joontest ning kortsukestest. Jääkuubikuseerumid niisutavad, 
rahustavad ja taastavad värskusest pakatava väljanägemise.

Anne Semonin  
Radiance  
Secrets Set

119,00 €

PRMX1801

Swissline  
Take a break  
Kit

99,00 €

3453.00.0

Hooldustoodete komplekt tervisest pakatava, värske ja 
särava naha saavutamiseks. Komplektis tavasuurused igale 
nahatüübile sobivad õrn koorija FV Mild Exfoliating Refiner 
ja intensiivselt niisutav mask FV Mild Hydra Soothing Mask. 
Lisaks reisisuurused FV Aqua-Vitale Serum24 – nahka 
sügavuti niisutav kauakestva toimega unikaalse tekstuuriga 
seerum, FV Aqua-Vitale Gel-Cream kiirelt imenduv niisutav 
geel-kreem, mis muudab naha elujõuliseks ja värskeks 
ning silmaümbruse tumedaid ringe ja turseid leevendav 
silmahooldus FV Aqua-Vitale De-Puffing Eye Gel.



www.kivilaine.eePakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub.

Kombineeritud ja rasuse naha hoolduskomplekt klaari ning 
veatu naha saamiseks. Komplektis: Poreless Magic Peel hin-
nalisi nahka taastavaid ensüüme sisaldav kreem, Nocturnal 
Rescue Mask – efektiivne poore ahendav ja nahatekstuuri 
parandav öine mask, Prodigal Pen – 8 rikkaliku eeterliku 
õliga SOS-hooldus lokaalseks kasutamiseks vistrike ning 
ebapuhtuste ja putuka hammustuste korral.

Sampar  
Pure Perfection  
Value Set

52,50 €
SAM16033

Vahva jõuluhõngulise välimu-
sega aisakellakestega kolme-
kordse niisutava toimega, pa-
rabeenivaba kehakreem puhta 
kanepiseemne õliga pehmendab 
ka kõige kuivema naha jättes 
nahale mõnusa suhkru ploomise 
granaatõuna lõhna.

Hempz Triple Moisture  
Frosted Pomegranate  
& Sugar Plum  
Whip Crème

65 ml
6,50 €

500 ml
23,90 € 

110-2011-02 110-2011-03

Tugevalt niisutav 
granaatõuna ja 
suhkruploomi lõhnaga 
magus huulepalsam on 
kohustuslik kaaslane nii 
talve kui suveperioodil.

Hempz Le Sugar 
Lips

5,90 €/tk

440-2013-98

Kolmekordse niisutusega 
kehakreemi, dushigeeli ja 
huulepalsamiga kinkekom-
plekt on mõnusa värske 
greibi ja sädeleva virsiku 
aroomiga ning niisutab ka 
kõige kuivema naha.

Hempz Triple Moisture  
Body Gift Set 

37,00 €
440-3514-98

Puhta kanepiseemneõliga 
parabeenivaba shampoon ja 
palsam-mask sobivad kõikidele 
kuivade juustega inimestele. 
Lisaks saab ka sama värske ja 
niisutava kehakreemiga nahka 
hellitada.

Hempz Triple Moisture  
Haircare Gift Set

33,00 €
450-3692-98

Tõeliselt glamuurne ilurutiin, mis muudab naha säravaks 
ja värskeks! Komplektis: Crazy Cream Nude innovaatiline 
nahka niisutav, UV kiirguse eest kaitsev, jumet kirgastav ning 
nahka tooniv kreem; H2O ‘Emergency Mask – kohese ja kaua 
kestva niisutava, värskust loova ja nahka toimega plaaster-
mask; Golden Glow – toonitud niisutav, päevitust intensiivis-
tav ja jume püsivust pikendav kreem. 

Sampar  
Crazy In Love  
Value Set

35,00 €
SAM16052

Mugav reiskomplekt sisaldab endas nii igapäevaseks naha-
hoolduseks sobivat puhastuspiima ja näovett kui Anne Semo-
nin sarja ikoonilist sära lisavat jääkuubiku seerumit, koorivat 
ja mineraalmaski ning innovaatilist vananemisvastast kreemi 
Super Active Cream.

Anne Semonin Discovery Set

74,90 €

PRMDIS2017
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Kaunis kinkekomplektis sisaldub igapäevaseks pesuks 
mõeldud normaalsele või rasusele peanahale sobiv 
shampoon ning matt viimistlusvaha lühikeste soengute 
ning vuntside modelleerimiseks.

American Crew  
Fiber Wax + Daily  
Shampoo  
Gift Box

24,90 €
7243984000

Igale mehele sobivas kinkekomplektis sisaldub niisutav 
shampoon igapäevaseks hoolduseks ning keskmise 
hoidvusega naturaalse läikega kiudjas juuksekreem 
paindlikuks soenguvormimiseks.

American Crew  
Fiber Cream  
+ Daily  
Moisturizing  
Shampoo  
Gift Box

24,90 €
7243985000

Komplekt kuivale peanahale ning juus- 
tele niisutava shampooni ja viimistlus- 
pumati näol on suurepärane valik  
trendikaid soenguid armastavale  
mehele. Sobib nii sirgetele kui lokkis 
juustele ning üle pea lükatud soenguteks.

American Crew Pomade  
+ Daily Moisturizing  
Shampoo Duo

24,90 €
7244741000

See kinkekomplekt on suurepärane näiteks alles stiilset elu 
alustavale noormehele sisaldades niisutavat igapäevaseks 
kasutuseks sobivat shampooni ning kerge ja pehme hoidvuse-
ga stiliseerimiskreemi. Eemaldab juustest kahususe ja annab 
loomuliku tekstuurse kerge hoidvusega tulemuse.

American Crew  
Cream Pomade  

+ Daily  
Moisturizing  

Shampoo
7244787000

24,90 €

Sobib kingituseks maksimaalset hoidvust armastavale 
juuksegeeli fännile. Geel on alkoholivaba, ei kuivata juukseid 
ega peanahka ning annab kauni läike. Lisaks ka igapäevane 
niisutav shampoon mis puhastab ja hooldab õrnalt peanahka 
ja juukseid.

American Crew  
Firm Hold Gel  

+ Daily Moisturizing  
Shampoo Duo

7244788000

24,90 €

Granaatõunane kinke-
komplekt puhta kanepi-
seemneõliga rikastatud 
niisutava kehakreemi, 
dushigeeli ning huulepal-
samiga on sobilik igale 
magusat värskust armasta-
vale pereliikmele, sõbrale 
või koostööpartnerile. 

Hempz Pomegranate Body Gift Set

36,00 €
440-3512-98

Hempz Sweet Pineapple  
& Honey Melon  
Haircare Gift Set

33,00 €
Mahlase ananassi ja meloni 
aroomiga kohevust an-
dev shampoon ja palsam 
niisutava kehakreemiga 
on suurepärane kingi idee 
volüümi ja aroomiteraapiat 
armastavale sõbrale.

450-3694-98


