
Szeretnél elkápráztatni és hódítani 
az első pillantásra?
Keresed a csábítás hatékony 
„fegyverét”?
Mindössze pár húzás a TianDe-vel – 
s máris ellenálhatatlan vagy!



IN TOP
– AZ ELSŐ TERMÉKCSALÁD 
FIATALOKNAK A TE 
TÖKÉLETESSÉGEDÉRT*!

* A TianDe termékválasztékában



MEGSZABADULUNK A ZSÍROS CSILLOGÁSTÓL
Arcbőröd messze van az ideálistól, üldöz a zsíros 
csillogás és egyre-másra kényelmetlenséget okoznak a 
bőrgyulladások?

Vesd be a csodafegyvert –  
az „IN TOP” LEMOSÓ GÉLT!
Он решает сразу несколько проблем:
•	Mélyen hatóan tisztítja a pórusokat, megelőzi a 

pattanásos kiütések és a gyulladásos jelenségek 
kialakulását a bőrön;

•	 Semlegesíti a bőr zsíros csillogását;
•	 Javítja a problémás bőr textúráját.
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AkTíV ÖSSzeTeVők
•	 AZ ALOéKIvONAT nyugtatja, puhítja és hidratálja a 

bőrt, serkenti annak regenerálódását.

•	 A ZSÁLyAKIvONAT felgyorsítja a sejtek 
regenerálódását, megszünteti a gyulladást, fenntartja a 
bőr jó állapotát.

•	 A KAMILLAKIvONAT gyulladásgátló, fertőtlenítő, 
nyugtató és puhító hatású.

•	 A SZALICILSAv antimikrobiális és antibakteriális hatású, 
a bőrzsír kiválasztásának csökkentése révén megszünteti 
a bőr zsíros csillogását.

•	 A pANThENOL enyhíti a gyulladásokat, a sérüléseket 
begyógyító hatással rendelkezik, szabályozza a sejtek 
megújuló cserélődésének folyamatát, hidratál.

•	 AZ ALLANTOIN elősegíti a sejtek regenerálódását, 
megelőzi a pórusok eltömődését, a mitesszerek 
kialakulását.

„IN TOP” LEMOSÓ GÉL

Sá

rmos hatás
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„IN Top” hIdrATáló kréM

•	 Puhítja és hidratálja a bőrt
•	 Szabályozza a faggyúmirigyek 

működését a nélkül, hogy eltömítené a 
pórusokat

•	 Védelmet nyújt az ártalmas környezeti 
hatásokkal szemben

•	 Selymességet, frissességet és egészséges 
csillogást kölcsönöz a bőrnek

TÖkéleTeSeN AlkAlMAS:

•	 a zsíros, dehidratált,  
a T-zónában hámló bőrre;

•	 tisztító és szárító eszközök  
huzamosabb ideje óta tartó  
használata után.

A vegyes típusú  
bőr különleges ápolása:
HIDRATÁLÓ KRÉM AZ ARCRAGYOGÓ 
SZÉPSÉGÉÉRT

T-zóna – zsíros 
csillogás, 
kitágult 
pórusok
Orcák – száraz 
és dehidratált 
bőr

meszaros.henrietta
Öntapadó jegyzet
Правильно: „ARC RAGYOGÓ”„Слова „ARC” и „RAGYOGÓ” писать раздельно!



HIDRATÁLÓ KRÉM AZ ARC 
RAGYOGÓ SZÉPSÉGÉÉRT

AkTíV ÖSSzeTeVők

•	 AloékIVoNAT – a hidratálás, táplálás és védelem 
révén biztosíja a bőr ideális egyensúlyát.

•	 BéTA-glükáN – erősíti a bőr természetes 
védekezőképességét, megőrzi annak fiatalosságát.

•	 e-VITAMIN – védi a sejteket a szabad gyökök 
romboló hatásától.

•	 hIAluroNSAV – hidratál, kisimítja az apróbb 
ráncokat.

el
le

nő
rz
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zSeNgéN FINoM Bőr –  
FINoMAN gYeNgéd TekINTeT!

„RAGYOGÓ TEKINTET”  
GÉL A SZEMHÉJRA

•	 Egy szempillantás alatt elolvad a 
bőrön, nedvességgel töltve fel azt

•	Megőrzi a tónust és a rugalmasságot, 
eltünteti a fáradtságra utaló jegyeket

•	Gátolja az első mimikai ráncok 
megjelenését



„RAGYOGÓ  
TEKINTET” GÉL A 
SZEMHÉJRA

AKTÍv ÖSSZETEvŐK
•	Aloékivonat – hidratálja, táplálja és 

védi a zsenge bőrt
•	 E-vitamin – védi a bőrsejteket a korai 

öregedéstől
•	Nátrium-hialuronát– hidratál, 

kisimítja az apróbb ráncokat ÁL
LA

ND
ÓSÍTSD A FIATALSÁGOT!



Szeretsz bulizni esténként?

Inkább az élénkebb árnyalatú szemkikészítést szereted?

Sok időt töltesz el a számítógép előtt?

Szemed árulkodhat minderről…

A leMoSó A SzeMSMINk eltávolítására egyetlen könnyed 
mozdulattal távolítja el a sminket és a fáradtságot!

Segítségével elfelejtheted a „panda effektust” és a súlyos 
szemhéjakat!

„IN TOP” SZEMSMINK-ELTÁVOLÍTÓ 
LOTION 
TüNTeSd el A SMINkeT A FárAdTSággAl 
egYüTT!
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Убрать везде из текста штампа (слева) слово „SZÁZALÉKBAN”, т. к. слово само означает „%”, итак, тут получается лишнее повторение слов. (В центре штампа уже существует %)Таким образом, наверно, слово „összetevők” (ингредиенты) также удастся написать в штампе (справа) с больших букв.



„In Top” szemsmink-eltávolító 
lotion
AkTíV ÖSSzeTeVők
•	 koMlókIVoNAT – a bőr friss színének megőrzését és tónusának 

fenntartását elősegítő, növényi eredetű fitoösztrogének tárháza. 
Fiatalító, nyugtató, gyulladásgátló hatású

•	 A kAMIllAkIVoNAT tonizálja a bőrt, védi a sejteket a korai 
öregedéstől és a negatív külső hatásoktól, csökkenti az irritációt

•	 A VAdgeSzTeNYe kIVoNATA védi a bőrt az ártalmas környezeti 
hatásoktól, puhító hatású, hozzájárul az érfalak tónusának 
erősítéséhez

•	 A NAgYleVelű cSodAMogYoró kIVoNATA javítja a bőr külső 
kinézetét, puhítja, kisimítja a bőrt, megőrzi annak rugalmasságát

•	 A kAkukkFűkIVoNAT javítja az anyagcsere-folyamatokat, serkenti 
a sejtek tápanyagellátását

•	 A rozMArINgkIVoNAT frissít, tonizál, gátolja a baktériumok 
elszaporodását

•	 Az AllANToIN regeneráló hatású, puhítja és nyugtatja a bőrt, védi 
azt az ártalmas külső behatásoktól
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KIKÜSZÖBÖLJÜK  
„A FÁRADTSÁGRA UTALÓ JEGyEKET”!
Nem tudtad kialudni magad, izgultál a nagy nap előtt? 
Szembeötlők a szemed alatti sötét karikák és a táskák? 

használd az „In Top” maszkot – 
szupergyors átalakulás a Tiande 
jóvoltából!
„FRANCIA RANDEVÚ” 
ARCMASZK»
•	 Eltünteti a fáradtságra utaló jeleket, intenzíven 

hidratál, rugalmassá varázsolja a bőrt.
•	 Megakadályozza a bőr hámlását, antioxidáns 

hatású.
•	 Elképesztő frissességet és ragyogást kölcsönöz 

a bőrnek.



AkTíV ÖSSzeTeVők
•	 Az ezüST rezgőgoMBA (hógoMBA) kIVoNATA –  

a bőr nedvességtartalmát megőrző poliszacharidok 
tárháza.

•	 A TokoFerol antioxidáns védelmet nyújt a bőrsejtek 
számára, meggátolva ez által azok idő előtti öregedését.

•	 A kÖVér porcSIN kIVoNATA nyugtató, 
gyulladásgátló, antibakteriális és a sérülések 
begyógyulását elősegítő hatású.

•	 Az AloékIVoNAT puhítja és nyugtatja a bőrt, serkenti 
annak regenerálódását.

•	 A NáTrIuM-hIAluroNáT megőrzi a bőr 
nedvességtartalmát, védi a bőrt a külső környezet 
agresszív hatásaival szemben.

„FRANCIA RANDEVÚ” 
ARCMASZK 
SZUPERGYORS 
ÁTALAKULÁS
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SZÍNEZETT  
BB-ALAP ARCRA:
bőröd bársonyossága „photoshop” nélkül

Bőröd külső kinézete nem mindig ideális? A gyulladások és 
a zsíros csillogás korrekció után kiált? A TianDe BB-alap arcra 
tökéletesen bársonyos szövetté változtatja át arcocskádat!

СОДЕРЖИТ СОК 
АЛОЭ, КОТОРЫЙ 

УХАЖИВАЕТ 
ЗА КОЖЕЙ 

И УСПОКАИВАЕТ ЕЕ

A színezett BB-alap arcra – 
nem más, mint
•	 könnyed, egyenletes tónus
•	 mattító hatás
•	 kisimított bőregyenetlenségek

•	 aktív hidratálás
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Öntapadó jegyzet
Правильно: „A BŐRT ÁPOLÓ ÉS NYUGTATÓ ALOÉLEVET TARTALMAZ”Заменить текст на русском языке венгерским текстом



Az IN TOP
TERMÉKCSALÁD 
SZEREI KIFOGÁSTALAN 
FRIZURÁDÉRT.

SZÉPSÉGPROVOKÁCIÓ!



„IN TOP” MÉLYEN TISZTÍTÓ 
HAJSAMPON:
mélyen ható méregtelenítés hajadnak!

A sampon összetételében található 
faszén mélyen hatóan megtisztítja 
hajadat.
A SAMpoN ÖSSzeTéTeléBeN található faszén mélyen hatóan 
megtisztítja hajadat.
•	 Kíméletesen megtisztítja a hajat és a fejbőrt a szennyeződésektől és 

a méreganyagoktól
•	 Maradéktalanul eltávolít minden hajberakószert
•	 Növeli a hajpakolások és a hajbalzsamok hatékonyságát
•	 Antibakteriális és gombaellenes hatású
•	 Megküzd a korpásodással és a fejbőr viszketésével
•	 Aktívan elnyeli a zsírfelesleget

BlackTÖKÉLETESEN LEMOSHAT
Ó

NE
M FESTI MEG A HAJAT, 
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Öntapadó jegyzet
Тут одна фраза повторяется два раза, а именно: „A sampon összetételében található faszén mélyen hatóan megtisztítja hajadat.” (т. е.: Древесный уголь в составе шампуня глубоко очистит твои волосы.)В оригинале русского текста на перевод тут – вместо первой фразы – имелись два других предложения:1. „Дополнительное средство в арсенале твоего ухода!”В переводе: „Egy kiegészítő eszköz ápolószereid fegyvertárában!”и2. „Black: не окрашивает волосы, полностью смывается.”В переводе: „Fekete: nem festi meg a hajat, tökéletesen lemosható.”А может быть, тут этих двух предложений не хватает?



„BIOLAMINÁLÓ HATÁS” 
HAJKONDICIONÁLÓ
HAJFÜRTJEID BRILIÁNS CSILLOGÁSA!

Összetételében 
található:
•	 STepANQuAT 

komplex a haj 
simaságáért

•	 a kukorica 
glutén 
aminosavai 

A hAJkoNdIcIoNálóBAN található aktív 
összetevők
•	 Csillogást kölcsönöznek a hajnak és könnyen 

kifésülhetővé teszik
•	 Hidratálják és puhítják a hajszálakat
•	 Lesimítják a lemezkéket, minden egyes hajszálat 

simává varázsolnak
•	 Ápolt külsőt kölcsönöznek a hajnak
•	 Antisztatikus hatással bírnak

A kondicionáló neked is tökéletesen megfelel, 
amennyiben hajad:
•	 bodros és göndör,
•	 vegyszeres dauerolással kezelt,
•	 vékony és bolyhos,
•	 sérült a berakások következtében,
•	 száraz, különösképpen a napsugárzás és a 

tengervíz hatását követően.



•	 Könnyedén kifésüli a hosszú, sűrű, bozontos, 
nehezen kezelhető, nedves hajat.

•	 Kigubancolja a hajszálakat, miközben nem sérti 
meg azok szerkezetét.

•	 Egyenletesen és gazdaságosan teríti a hajon az 
ápolószereket (pakolásokat, balzsamokat).

•	 A fejbőr masszírozására is alkalmas.
•	 Kényelmesen elfér egy kézitáskában: nem foglal 

el nagy helyet.
•	 Védőtokkal rendelkezik.
•	 Kellemesen és kényelmesen simul a kézbe.

hajfürtjeidet tartsd ellenőrzés alatt!

STYLING FÉSŰ:  
ÁPOLD SZÉPEN HAJADAT!



AZ „IN TOP” TERMÉKCSALÁDBA 
TARTOZÓ, 
természetes eredetű, növényi anyagokból előállított 
tenzidek felhasználásával kifejlesztett Intim ápoló gél:

•	 fenntartja az intim zóna frissességét, hidratálja a 
bőrt;

•	 nyugtat, meggátolja a bőrirritációt és a bőr 
kipirulását a bikinizónában a szőrtelenítés után.

BIZTOSÍTSD MAGADNAK A 
KOMFORTéRZéST! NEM CSUpÁN 
hIGIéNIA – MAGABIZTOSSÁG!
Mindig igyekszel követni a trendet – gondosan 
megválasztod öltözékedet, szereted és hozzáértő 
módon használod a kozmetikai szereket. Gondolod, 
hogy mindez elég? Itt az idő, hogy elgondolkozz a 
dolgok érzékenyebb vonatkozásairól is.

TÖBB MINT SZ
Á

Z
A

LÉKBAN  TERM É SZE TES ö
ss

ze
te

vő
k

99%

meszaros.henrietta
Öntapadó jegyzet
Убрать везде из текста штампа (слева) слово „SZÁZALÉKBAN”, т. к. слово само означает „%”, итак, тут получается лишнее повторение слов. (В центре штампа уже существует %)Таким образом, наверно, слово „összetevők” (ингредиенты) также удастся написать в штампе (справа) с больших букв.



„IN TOP”  
Intim ápoló gél
AkTíV ÖSSzeTeVők
•	 A tejsav fenntartja az intim testrészek természetes 

pH-értékét és természetes mikroflóráját.

•	 A kamillakivonat megszünteti az irritációt és 
a bőrpírt, serkenti a sejtek begyógyulását és 
regenerálódását, szabályozza a mikroflórát.

•	 Az allantoin gyulladásgátló, nyugtató és puhító 
hatású, elősegíti a sejtek regenerálódását.

BI
kINI-koMForT



BIKINI-KOMFORT MINI 
KIVITELBEN!
A kompakt, tasakos kiszerelés lehetővé teszi, hogy:
•	 magabiztosságot sugározzunk ki és komfortosan 

érezhessük magunkat a legkülönfélébb 
helyzetekben!

kéNYelMeSeN TArThATJuk 
MAguNkNál:
•	 még a legkisebb és legelegánsabb  

női táskában is elfér
•	 utazások alkalmára ideális




