
סודות טיפוח 
העיניים

EYE PRIORITY



סטיק להפחתת שקיותליפטוקס
מסביב לעיניים

סרום סופר אקטיבי לטיפול בעור העדין
מסביב לעין עם תוצאות מוכחות

52% דיווחו על הפחתה בקמטים

הסרום אינו מכיל שמן ובושם

92%80%
84%80%

מהנשים שהשתמשו דיווחו על שיפור 
העור מסביב לעיניים

מהנשים שהשתמשו דיווחו 
על עור חלק יותר מסביב לעין

מהנשים שהשתמשו דיווחו על שיפור 
במוצקות העור מסביב לעיניים

מהנשים שהשתמשו דיווחו על שיפור 
במראה העור שלהן מסביב לעין

Ice Stick Eye Contour 
Liftox

פופולרי בקרב דיילות אויר

הסטיק מצמצם ומפחית שקיות ועיגולים כהים מסביב לעיניים כתוצאה מזרימת דם לקויה אשר נובעת 
מאורח חיים תובעני, עייפות וחוסר שינה. 

הסטיק הקריר מפחית באופן ניכר לעין את מראה הקמטוטים והשקיות )הכחולות( מסביב לעיניים כך 
שמתקבלות תוצאות מרהיבות. 

חלקיקים מחזירי אור פועלים על פני העור ומחליקים קמטוטים לקבלת עור מושלם למראה. 
הסטיק בעל אפקט קירור מדהים המעניק לחות ומפחית מראה שקיות מסביב לעיניים. 

יש לשמור בקירור. 

רכיבים פעילים : 
BSC MULTI FRUIT COMPLEX - נוגדי חמצון לבלימת הרדיקלים החופשיים 

מחזיר אור - מרכך את האזור שמסביב לעין
תמצית מי ורדים - עוזרים להרגעת העור שמסביב לעיניים

גינקו בילובה  - עוזר להרגעת העור וכן מתפקד כנוגד חמצון
הוראות שימוש: 

דאגי שהסטיק יהיה סגור אחרת המוצר יתייבש 
מרחי בבוקר ובערב על כל אזור העיניים - מרחי פעמיים מכיוון פנים העין לחוץ

ניתן למרוח גם על גבי האיפור
גודל הסטיק מתאים בדיוק לאזור השקיות שמתחת לעיניים

אידיאלי לגברים

רכיבים פעילים: 
פפטיד דמוי ארס נחשים - לאפקט דמוי הבוטוקס

3 סוגי קאוויר אשר פועלים בסינרגיה להפעלת סוגים שונים
של חומרים מזינים ולתיקון עור פגום

קולגן לשיפור מרקם העור 
הוראות שימוש: 

שקשקי היטב לפני שימוש
מרחי בבוקר ו/או בערב או במהלך היום במידת הצורך

השתמשי לבד או לפני שגרת הטיפוח לעיניים היומית שלך
ניתן להשתמש על גבי האיפור, על הקמטים שמסביב לעין בצורת מריחה או

באמצעות לחיצות על הקמטים עם כדור הרול און
מומלץ לשמור במקרר להגברת אפקט הסרום

מומלץ לשימוש אחרי זריקות בוטוקס לשימור התוצאות
מומלץ לשימוש נשים מעל גיל 25

מק”ט # 1102 מק”ט # 1101

ללא מחטים! תוצאות מידיות לאחר שימוש ראשוני! טיפול מיוחד לעור מסביב לעין ללא דקירות!
סרום עיניים עם הרול-און נגד קמטים בעל אפקט מיידי המכיל פפטיד דמוי ארס נחשים, תמצית קוויאר וקולגן 

לקבלת אפקט בוטוקס ללא הזרקות. 
אלפי תנועות פנים יומיות כגון: קריצה, מצמוץ ופזילה יוצרות קפלים בעור הגורמים לקמטים - במיוחד באזור העדין

סביב העיניים. 
Liftox עם תמצית קוויאר וקולגן מסייע בהפחתת הקמטים יחד עם החלקה מיידית של פני העור מהשימוש הראשוני איתו. 

תיהני ממראה עיניים צעיר יותר! כדור הרול-און מחליק על אזור העין לקבלת אפקט עיסוי מרגיע ותחושה מרעננת להפליא.



רכיבים פעילים:
מי ורדים מדמשק - תורם להרגעת העור והפחתת הגודש 

שמסביב לעין
חומצה היאלורונית - מלחח ופועל נגד קמטים

חלבון סויה - מסייע לשיקום העור
הוראות שימוש: 

להורדת נפיחות מסביב לעיניים יש למרוח בבוקר
למניעת נפיחות מסביב לעיניים יש למרוח בערב לפני השינה

ניתן לשימוש על גבי איפור בכל זמן שצריך
מומלץ לשמור במקרר להגברת אפקט הג’ל

ג’ל מקרר נגד עיניים עייפות

המוצר המועדף על דיילות האויר

Eye Care Gel Anti Fatigue

96% 92% 88%
מהנשים שהשתמשו 
דיווחו כי אזור העין 
היה רגוע וחלק יותר

מהנשים שהשתמשו 
דיווחו כי הנפיחות 

מסביב לעיניים ירדה 

מהנשים שהשתמשו 
דיווחו כי עורן היה נינוח 

יותר לאחר השימוש בג’ל

ג’ל מרענן ומקרר עם מי ורדים מרגיעים המסייע בהפחתת מראה הנפיחות והקמטוטים שמסביב לעיניים. 
הג’ל מושלם עבור מי שמבלה זמן משמעותי בנהיגה, מול מסכי מחשב או בקריאה וגם למשכימות קום. 

מפחית סימנים נראים לעין של עייפות, מותיר את העור קורן ורענן. 
נוסחה לא שמנונית החודרת במהירות לעור.  מתאים לשימוש לנשים וגברים.

קרם איכותי עם סחלב מלכותי בעל רכז מעורר נעורים אשר מתקן וממצק קמטים מסביב לעיניים. ישנם כמה 
סוגי סחלב החיים עד 100 שנים; הסחלב המלכותי הינו אחד מהם ובעל תכונה של אריכות חיים יוצאת דופן 

המשמשת ליצירת הדור החדש של קרם עיניים. הסחלב המלכותי בעל העוצמה מעניק תוצאות שאין שניות לו. 
הקרם קליל במיוחד, מרוכז ומסייע להילחם בהופעת הקמטים, בעור דק, בעור מקומט ומדולדל. בשימוש תדיר 

בו תקבלי תוצאות מרהיבות. 
נוסחתו הייחודית המיועדת לאזור העיניים העדין יוצרת אפקט ליפטינג למראה עיניים זוהרות וצעירות יותר.

רכיבים פעילים:
סחלב מלכותי - עוזר להילחם בסימני הגיל, נוגד חצמון ומזין את העור 

סיליציום אורגני -  עוזר בהתחדשות העור 
אלנטואין - אנטי דלקתי

הוראות שימוש: 
לחצי פעם אחת ואת החומר שיצא על השפטולה מרחי מסביב לעיניים )מפנים 

לחוץ( ולאחר מכן תתפחי עם האצבעות מסביב לעיניים
ניתן לשימוש בוקר ו/או ערב

מק”ט # 1113מק”ט # 1107

82%

Royal Orchid Longevity Eye Cream 
קרם סחלב מלכותי לעיניים

מיועד לבעלי אזור עיניים עדין 
ולמרכיבי עדשות מגע

מהנשים דיווחו על שיפור במראה העור 
לאחר שבועיים של שימוש יום יומי



PRECIOUS GOLD סדרת

100%
90%
92%
92%

הבהרת העור

תיקון העור

מוצקות העור 

העור יהיה חלק יותר 

לתוצאות ארוכות טווח מומלץ לשלב 
את שלושת המוצרים של סדרה זו

מומלץ לשימוש מעל גיל 45

Precious Gold Eye Cream 
קרם זהב לעיניים

88%
88%
84%

מק”ט # 1016

תוצאות מדהימות לעור צעיר יותר
קרם זהב לעיניים עם תמציות זהב וקוויאר, מומחה לטיפוח עיניים. 

פנקי את העור עם יוקרה אולטימטיבית של זהב וקוויאר. 
קרם זהב )Precious Gold( לעיניים מסייע בהחזרת גוון העור הצעיר 

שחשבת שנעלם לתמיד. נוסחתו המדהימה, המכילה תמציות זהב וקוויאר עוצמתיות, 
מחליקה ביעילות את מראה הקמטוטים והקמטים לקבלת אפקט מתיחה )ליפטינג(. 

מעודד גמישות, ממצק, עוזר להפחית מראה נפיחות ונלחם ביובש. 

הוראות שימוש: 
מרחי בבוקר ו/או בערב, לאחר שימוש בסרום זהב

)Precious Gold( לעיניים
רכיבים פעילים:

בנוסף לזהב ולקוויאר האלוורה מעניק לחות לעור

באיזה סוג של זהב אנחנו משתמשים?
אנחנו משתמשים בחלקיק הקטן ביותר 0.9999 של זהב טהור 24 קארט 

לספיגה יותר טובה של הקרם בעור

מהנשים שהשתמשו דיווחו על שיפור במוצקות העור מסביב לעיניים

מהנשים שהשתמשו דיווחו על עור חלק יותר מסביב לעין

מהנשים שהשתמשו דיווחו על שיפור בלחות העור מסביב לעיניים

למה קוויאר? 
הקוויאר הוא מקור מעולה להזנת העור, עשיר בפרוטאינים, פחמימות 

וחומצות שומן

עם  העיניים  לאזור   )Precious Gold( זהב  מסיכת 
תמציות זהב וקוויאר. 

מחפשת מוצר טיפוח יוקרתי שיהיה יעיל ושישפיע לך ביותר 
על העור? מסיכת זהב )Precious Gold( לעיניים נועדה 

בשבילך. 
העור  יפיפה,  הבהרה  אפקט  בעלת  הינה  זו  נפלאה  מסכה 

נראה קורן, צעיר ובריא יותר.
תוצאות מיידיות לטווח קצר

רכיבים פעילים: 
זהב 24 קארט - מחדש עור, עוזר להתמודדות בסימני הגיל, ממריץ התחדשות תאים ומקל על דלקות.

3 סוגי קאוויר שעובדים בסינרגיה להגברת החומרים המזינים את העור ותיקון נזקי העור
אלוורה - מלחח את העור
אלנטואין - אנטי דלקתי 

הוראות שימוש: 
מרחי על העפעפיים התחתונים והעליוניים, השאירי למשך 10-15 דקות ובסיום נגבי בעדינות את השאריות.

לשימוש 1-2 פעמים בשבוע או לפי הצורך.  לתוצאות מרביות מומלץ לשמור בקרור

סרום רול-און זהב טיפולי )Precious Gold( לאזור העיניים עם תמציות זהב וקוויאר. 
סרום עיניים אולטימטיבי להתמודדות עם סימני הגיל. סרום יוקרתי ורב שימושי זה נלחם בסימנים הנפוצים של הזדקנות. 

מחליק ביעילות את הקמטוטים והקמטים לקבלת אפקט מתיחה )ליפטינג(. 
מעודד גמישות, משפר את תחושת המיצוק, מסייע בהפחתת נפיחות וכהויות מתחת לעיניים. 

כדור הפלדה של הרול און הינו חלקלק ומרגיע, מחליק על אזור העין לקבלת אפקט עיסוי מרגיע ותחושת רעננות נפלאה.

רכיבים פעילים: 
זהב 24 קארט - מתפקד כרכיב אשר מחדש את העור ועוזר להתמודדות עם סימני הגיל, ממריץ התחדשות תאים 

ומקל על דלקות עור שונות
3 סוגי קאוויר העובדים בסינרגיה להגברת החומרים המזינים את העור ותיקון נזקי העור

הוראות שימוש: 
שקשקי היטב לפני השימוש ומרחי בבוקר ו/או בערב, לפני קרם זהב )Precious Gold( לעיניים.

מרחי את הסרום מסביב לעיניים מתוך העין והחוצה ואחרי כן מעל הגבה ומתחתיה

Precious Gold Eye Serum      
סרום זהב לעיניים

מכיל 3 סוגים שונים של קוויאר: 
קוויאר לבן  - “הקרם דה לה קרם” של הקוויאר

קוויאר סיבירי - הקוויאר הטוב והיקר ביותר 
קוויאר אורגני - הקוויאר המזין ביותר

מק”ט # 1015

מק”ט # 1017 Precious Gold Eye Mask      מסכת זהב לעיניים



קרם עיניים עם אפקט המתיחה )ליפטינג(. 
קרם עיניים חדשני זה מיועד לכל אזור העיניים, מרקה לרקה, לקבלת מראה עיניים 

צעירות יותר. 
נוסחתו נלחמת בהופעת הקמטים, מסייעת במניעת סימני ההזדקנות, מפחיתה 

נפיחות ומותירה את העור עם תחושת מתיחה )ליפטינג(.

קרם מיוחד לאנשים המרכיבים משקפיים

Cellular Eye Lift Cream 
קרם מותח לעיניים  

הוראות שימוש: 
מרחי בערב בכל אזור העיניים )מרקה לרקה( על עפעפיים עליונים ותחתונים 

מומלץ לנשים מעל גיל 45 
מומלץ לשמור במקרר להגברת אפקט הקרם

רכיבים פעילים:
צמח הסנטלה - לשיקום העור

ויטמין E - נוגד חמצון
תמצית צמח הקיסוס - להרגעת העור

ביסבולול - להרגעת העור
חומצה היאלורונית - אנטי אייג’ינג 

Eye Focus Active Cream 

קרם פעיל לעיניים הממלא ומפחית קמטוטים בעפעפיים ובאזור העיניים.  
קרם פעיל לעיניים העובד על מילוי קווי הפנים והקמטים לקבלת מראה עור 

צעיר וחלק יותר באופן דרמטי. 
מרחי ישירות על הקמטים לקבלת מנה מרוכזת של טכנולוגיה מחליקה 

ומטשטשת לאורך זמן. 
השתמשי בו כדי להבטיח בסיס חלק לחלוטין לאיפור.

קרם עיניים פעיל  

המוצר המוביל במילוי קמטים 

רכיבים פעילים:
חומצה היאלורונית - עוזר להפחתת הקמטים

תמצית ויטמין E - נוגד חמצון
הוראות שימוש: 

עסי את הקרם מסביב לעיניים בבוקר ובערב
מומלץ לשמור במקרר להגברת אפקט הקרם

יכול לשמש כבסיס לאיפור )כפריימר(

מק”ט # 1110 מק”ט # 1111

ניתן לשלב יחד עם ליפטוקס להגברת מילוי הקמטים 

100%

92%

תמציות צמחים

חמאת שיאה

חומצה היאלורונית

מהנשים חשו שיפור מיידי בלחות העור

מהנשים דיווחו כי עורם היה פחות יבש

זוכה
בפרס היופי



סרום מתקן   

סרום מתקן זה הינו סרום אינטנסיבי וקליל המקטין באופן ניכר לעין את המראה של צללים 
ועיגולים כהים. 

נוסחתו של הסרום המתקן פועלת להבהרת והארת אזור העיניים לקבלת גוון עור אחיד יותר. 

סרום מתקן כהויות מתחת לעיניים ומפחית את  מראה 
העיגולים השחורים הנובעים בעיקר מגנטיקה.

מק”ט # 1103

רכיבים פעילים:
Meiritaget™ - מפקח על ייצור המלנין 

חמאת שיאה - מזין את העור
תה לבן - נוגד חמצון ומלחח

הוראות שימוש: 
להפחתת הכהויות יש למרוח מידי יום בבוקר ובערב במשך 

8-10 שבועות על העפעפיים התחתונים
ע”מ לשמר את התוצאות יש להמשיך ולמרוח מידי יום 

בוקר וערב
יש לזכור להשתמש במסנן קרינה בזמן השימוש במוצר זה

Corrector Serum 

מק”ט # 1106 מק”ט # 1103

סרום עיניים אליקסיר ממצק  

להגברת אפקט המיצוק מומלץ לשלב:
 EYE PRIORITY מסדרת CELLULAR EYE LIFT CREAM עם קרם מותח לעיניים

או
   EYE PRIORITY מסדרת SOS EYE BALM לעיניים SOS עם באלם

סרום זה מכיל רמות גבוהות של רכיבים ממצקים נגד קמטים. באמצעות החידושים הטכנולוגיים 
האחרונים, הוא מסייע במזעור סימני ההזדקנות. 

סרום זה, שפותח בטכנולוגיה מתקדמת, מסייע להפיכת אזור העיניים להיות מחודש וצעיר יותר למראה. 
נוסחתו כוללת שני מרכיבים חדשניים ביותר ועוצמתיים להפליא, מטריקסיל® וחומצה היאלורונית.

סרום עיניים ממצק נגד קמטים  + מטריקסיל® + חומצה 
היאלורונית. הסרום ללא בישום. 

רכיבים פעילים:
מטריקסיל® - תפקידו לעודד ייצור קולגן ואלסטין

חומצה היאלורונית - מלחח ופועל נגד קמטים
הוראות שימוש: 

יש לנער לפני השימוש
יש למרוח בבוקר ובערב בתפיחות מסביב לעיניים 

לפני קרם עיניים
מומלץ לשמור במקרר להגברת אפקט הסרום

Serum Elixir Eye Contour



SOS Eye Balm 
באלם SOS לעיניים

נלחם ביובש קיצוני באזור שמסביב לעיניים
באלם עוצמתי SOS לעיניים. 

העור סביב העיניים דק פי 5 מזה של שאר הפנים, מה שהופך אותו לפגיע במיוחד.
באלם SOS לעיניים מגן מפני נזקים הנגרמים על ידי עור יבש, סדוק וגס בכך שמספק לחות 

אינטנסיבית לעור. 
העור נראה קורן ומחודש לחלוטין. 

אידיאלי לאנשים אשר סובלים ביובש בעיניים כתוצאה משהייה ממושכת במזגן
מתאים לשימוש לעור נורמלי עד עור יבש. 

מעניק הגנה במשך 24 שעות לאזור שמסביב לעין.
הבאלם אינו מכיל שמן.

הבאלם בצבע כחול וזאת משום שיובש גורם לאדמומיות וכחול מאזן את האדמומיות של היובש. 

דיווחו על ריסים ארוכות יותר אחרי 28 ימים של שימוש בתכשיר

דיווחו על ריסים ארוכים יותר אחרי 42 ימים של שימוש בתכשיר

Infinite Lashes 
סרום טיפולי לריסים

33%סרום מחזק לריסים. תוצאות ניכרות לעין לאחר-5 שבועות בלבד! 
תוצאות 
מוכחות

סרום טיפולי המסייע בחיזוק סיבי הריסים.
נוסחה זו פועלת בהדרגה ומסייעת לקבלת מראה ריסים טבעיים . 

נוסחה עשירה ברכיבים מזינים הכוללת פפטידים XLash™ וסופר חלבונים לקבלת מראה ריסים ארוכים, 
מלאים ורכים יותר. 

השימוש במוצר מחזק את סיבי הריסים. הריסים נראים צפופים יותר וקיים פחות סיכוי לשבירתם.
בדיקת צרכנים על 25 נשים במשך 5 שבועות הראתה ש: 71% ראו שיפור במצב הריסים

רכיבים פעילים:
SymPeptide 5% - מאריך, מעבה ומחזק את הריסים

פפטיד XLash™ - עוזר לריסים לצמוח 
תערובת של חלבונים )פרוטאין( - מחזק את הריסים

הוראות שימוש:  
השתמשי על ריסים נקיים ויבשים

מרחי פעם ביום, רצוי בערב, על קו הריסים, בדומה לאייליינר.
הימנעי ממגע ישיר עם עיניים, אפשרי לתכשיר להתייבש למשך 60 שניות

השאירי למשך 2-3 שעות לאחר השימוש

אחרילפני

46.30%
59.14%

תוצאות מרהיבות :

מק”ט # 1117מק”ט # 1112

רכיבים פעילים:
אלוורה -לליחוח

ביסבולול וויטמין E - מגנים על העור
שעוות קנדלילה -עזרה בהגנה על העור

הוראות שימוש: 
מיועד לשימוש במשך כל שעות היום, לפי הצורך

מיועד לשימוש בנשים ובגברים 
יכול לשמש כבסיס לאיפור - פריימר



מסיכת עיניים משפרת )Perfecting( בעלת לחות אינטנסיבית המפחיתה קוים וקמטים 
מסביב לעיניים. 

המסיכה מתמחה בטיפוח אזור העיניים בעלת אפקט מתיחה )ליפטינג(. “מגנטי לחות” 
חדשניים מושכים וקושרים לחות לקבלת אפקט מתיחה )ליפטינג( ומפחיתים את מראה 

הקווים. 
תמצית אלוורה וויטמין E מפנקים, מרגיעים ומחליקים את העור. 

תוך 10 דקות בלבד, גל של לחות מותיר את העיניים נינוחות ומחודשות, מתפיח את העור 
ומקטין את מראה הקמטים.

המסיכה מומלצת לנשים וגברים אשר סובלים מעיניים 
יבשות 

רכיבים פעילים:
אלוורה לליחוח 

קאולין לטיהור העור
הוראות שימוש:  

לשימוש של פעם או פעמיים בשבוע 
מרחי על עפעפיים עליונים ותחתונים; השאירי למשך 10-15 דקות ונגבי בעדינות את 

השאריות או שניתן להשאיר את המסכה למשך כל הלילה ולהוריד את השאריות בבוקר 
שלמחרת 

Masque Yeux Perfection
מוצרים משלימיםמסיכת עיניים בעלת אפקט מתיחה  

המסיכה המושלמת לליחוח האזור מסביב לעיניים 

קירור והפחתת שקיות 
ועיגולים כהים מתחת לעיניים

מילוי והחלקה של 
אזור העיניים

מק”ט # 1108מק”ט # 1103

1107+1102
הפחתה של קווים 

וקמטים עדינים לאזור 
שמסביב לעין 

1112+11131110+1101
הרמה והפחתה של 
שקיות ועיגולים כהים 

מתחת לעיניים

1108+1106

בהירות ומיצוקלחות והפחתה של הופעת קווים וקמטים עדיניםמילוי והרמה
1017+1016+1015 1111+11101111+1106 או1112+1106



beautysupplymarketingltd

ייבוא, שיווק והפצה ע”י ביוטי ספליי שיווק בע”מ

cs@beauty-supply.co.i l שירות לקוחות: 

ההגנה 17 בניין אורטק קומה 3 אור יהודה 6023201

שני
קי 

 ב
וב:

יצ
ע

03-6244144054-7999040

 sales@beauty-supply.co.i l הזמנות: 

ביוטי ספליי שיווק בע”מ

CHRISTIAN BRETON ,PARIS מתמחה בקוסמטיקה מתקדמת ומטפלת  חברת 

באזורי העור העדינים ביותר: אזור העיניים, אזור השפתיים ואזור הצוואר. 

משמעותיים  יתרונות  ולחברה  העיניים  באזור  מטפלת   EYE PRIORITY-ה סדרת 

תופעות  ב-3  לטפל  נועדה  המוצרים  סדרת  העיניים.  בסביבת  וטיפול  בטיפוח 

עיקריות המשפיעות על אזור העיניים: טיפול ומניעה של פגיעה בעור סביב העיניים, 

טיפול ומניעה של הזדקנות העור וטיפול באזורים הכהים מתחת לעיניים.

כל המוצרים בסדרת EYE PRIORITY מבית CHRISTIAN BRETON מכילים חומרים 

ייחודיים ומתקדמים אשר פותחו יחד עם מומחים בחקר העור.

יתרון משמעותי במתן פתרון לבעיות  נותנים  ולכן  המוצרים אינם מכילים שמנים 

ומניעה של הזדקנות העור. הטיפול מבוסס ברובו על שיטת הקריותרפיה - טיפול 

שונות  בשכבות  רווחים  ומצמצמת  הדם  כלי  את  מכווצת  הקירור  פעולת  בקור. 

בעור ומתחתיו.


