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“ יופי נשי תמיד היה התשוקה שלי ”

בהיותנו בחיפוש מתמיד אחר המגמות האחרונות והרכיבים האיכותיים והפעילים ביותר 

בתחום הבריאות והיופי, מטרתנו היא להעניק לכל אישה את מוצר טיפוח היופי שיעצים 

את הביטחון שלה לבטא את עצמה בסינרגיה מושלמת של אישיותה וגופה. האתגר 

שמעבדות ג'רנטיק לוקחות על עצמן מחדש מדי יום הוא לספק את השירות המדויק 

ביותר בדרך הטובה ביותר על מנת להתעלות מעל כל הציפיות שלך. כל מוצר חדש הוא 

תוצאה של מחקר בלתי פוסק למציאת פתרון טוב יותר.

ברוכות הבאות לעולם המשלב יחדיו יופי, טכנולוגיה מתקדמת, טיפוח והנאה.

ד"ר אלברט לאפורט



עצותשיטהנראות

על מנת להעצים את יופייך ולסייע לעורך להשיב את הזוהר שלו, אנחנו תמיד בחזית 

הטכנולוגיה. מטרתנו היא ליצור את טיפוח העור המתאים לכל אחת ואחת מכן, על מנת 

לסייע לך להגיע להרמוניה בין אישיותך ונשיותך.

החוקרים שלנו מאפשרים לנו להתפתח על בסיס יומיומי ולספק פתרון ייעודי לצרכייך. 

ברוכה הבאה לתחום הבריאות והיופי בו כל מוצר הוא שילוב של תרומה לטיפוח העור 

עם שימוש מענג. מוצרי היופי של ג'רנטיק מבוססים על מחקרינו בביולוגיית התא 

ועשויים מצמחים, ויטמינים, מיקרו מינרלים, חומצות אמינו, - חלבונים ושמנים אצילים. 

משמעות הדבר היא 100% רכיבים פעילים טבעיים, המבטיחים תוצאות אופטימליות 

ללא סיכון לאלרגיה.

 ג'רנטיק  מציעה מגוון רחב של מוצרי טיפוח לפנים, לידיים ולגוף. לא משנה מהם 

צרכייך, תוכלי למצוא בסדרות מוצרי ג'רנטיק את מוצר טיפוח העור המתאים לך: 

קוקטייל עוצמתי אמתי של בריאות, להנאה האולטימטיבית מהיופי שלך.

במשך למעלה מ- 40 שנה, העדיפות 
העליונה שלנו היתה להפיק מגוון תמציות 

פעילות המגיעות הישר מליבם של תאי 
הצמח. רכיבים יקרי ערך - אלה נמצאים בכל 

מוצרי היופי שלנו.

השיטות שלנו מבוססות על 3 עקרונות 
מרכזיים:

1 . שימוש בטכניקות של טכנולוגיה חדשנית 
להעשרת נוסחאות המוצרים שלנו ברכיבים 

טבעיים פעילים יותר.

2 . פיתוח הסינרגיה של רכיבים פעילים 
אלה לטיפול  יעיל יותר הישר באפידרמיס, 

ליעילות מוגברת.

3 . איכות יוצאת דופן מובטחת על ידי בדיקה 
בלתי פוסקת של כל המוצרים שלנו לפני, 

במהלך ואחרי הייצור.

ליעילות מרבית של ההשפעה של מוצרי 
ג'רנטיק וכן בשביל עצות לגבי מריחה 

ושימוש, תני  לג'רנטיקאית שלך להנחות 
אותך. כאשת מקצוע אמתית, שהוכשרה על 

ידינו, היא תמיד תוכל למצוא את התשובה 
הנכונה לצרכים ולציפיות שלך, בין אם 
תבחרי ליהנות מטיפולי היופי העדינים 

והמרגיעים שלנו במון יופי ובין אם תשתמשי 
במוצרי ג'רנטיק בבית.



פנים
טיפולי יופי מקצועים
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הסרת איפור וניקוי עמוק

Fibro

Démaquillant Douceur

זיהום ועודף חלב סותם את נקבוביות עורך ומכתים את גוון העור. אפילו לקרמים הטובים ביותר לא 

תהיה השפעה על עורך אם הוא אינו נקי לחלוטין מאיפור. שגרת היופי החשובה ביותר לשמירת גוון 

עור אחיד ובוהק היא לנקות היטב את העור מבלי לגרום לו נזק )הימנעות מסבונים עם PH חומצי 

מדי(. כאשר הפגמים נמחקים, גוון עורך נהפך רענן ובעל תחושת רכות וניקיון. עורך מוכן כעת לספוג 

את ההשפעות העוצמתיות של רכיבי הקרמים שלנו.

תחליב מנקה, מרגיע ומרענן. הוא מרגיע את עורך ובמיוחד את 

האזור סביב עיניים עייפות. תחליב זה מכין את עורך לקבלת 

מוצרי טיפוח ספציפיים אחרים ממוצרי ג'רנטיק לפנים. לגוון 

עור אחיד ולניקוי עדין של עורך.

תחליב טוניק זה הוא 
המשלימה האידיאלית 

לחלב Glyco . הוא משלים 
את תהליך הניקוי על ידי 

הסרת השאריות האחרונות 
של איפור ותאי עור מתים, 
המעמעמים את גוון עורך. 
התחליב נטול האלכוהול 

מכיל קומפלקס עשיר של 
צמחים לשליטה ברמת ה- 

PH של עורך.

הוא מטהר ומחייה את עורך, 
ונותן לו מראה בהיר ורענן.

מסיר איפור לכל סוגי העור

Derma

לעור שמנוני, מגורה ונוטה 
לאקנה. סבון מחטא זה 

בעל פעולת הטיהור והניקוי 
מותיר את עור פנייך רך 

ואחיד יותר.

ניקוי פנים תחליב טוניק לפנים

Glyco

מסיר איפור מרענן וחלק זה 
עשיר בגליקופרוטאינים של 
חלב ומסיר בעדינות את כל 

שאריות האיפור. הרכבו העשיר 
מעצים את פעולת הניקוי 

ומספק תחושת נוחות לעור, 
מותיר אותו נקי, רך וזוהר.

חלב לניקוי הפנים
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פילינג
עם הזמן, פעילות עורך נהיית פחות יעילה ודורשת יותר זמן להסרת תאי העור המתים. גוון 

עורך נהיה עמום ופגמים קטנים עשויים להופיע. טיפוח העור על ידי הסרת איפור אנו מספיק 

לבדו במלחמה נגד תופעה זו של עור פנים חנוק. זוהי הסיבה שיצרנו תכשירי פילינג מקלפים 

הגורמים לעור לקרון באופן מיידי על ידי שיקום העור, לגוון רענן וזוהר יותר.

Lotion aux Acides 
de Fleurs

Ger Peel

תחליב מהדור החדש, המכיל חומצות פרחים יעילות במיוחד. 

החומצות האלפא הידרוקסיות ( - AHA ) משפרות את 

חידוש התאים על ידי פילינג נעים ויעיל במיוחד ללא גירוי 

 העור. בריכוז הנכון, חומצה אלפא הידרוקסית 

 - L תשפר את התחדשות התאים. - תרכך ותבהיר את העור. 

- תמתח את העור. - תשקם את האלסטיות של האפידרמיס.

הרכיבים הפעילים החדשניים שבו 

ממריצים דינמיקה תאית ומשיבים 

זוהר על ידי הסרה יעילה של תאי 

עור מתים. התוצאה היא מראה עור 

צעיר יותר וגוון עור זוהר ונקי.

חומצת פרחים - פילינג עדין לפנים

פילינג לפנים ולגוף
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טיפוח עור עשיר ומלא
עם הזמן, עור פנייך נהיה מיובש, חסר נפח ואלסטיות, בעוד גוון העור מאבד מהבוהק שלו. 

כתוצאה מכך, העיקרון המנחה הוא לספק לו את הרכיבים הפעילים שהוא זקוק להם. צוותי 

לצרכים הספציפיים של עורך מוצר טיפוח מתאים, שיבטיח יעילות מרבית. הציצי בדפים 

הבאים וגלי את מוצרי הטיפוח של  ג'רנטיק . תני לנו להציג לך את המגוון הרחב של מוצרי 

טיפוח היופי המבטיחים שתמיד תמצאי את הטיפול הנכון לצרכייך האישיים. זהו הזמן להגיב 

ולבטוח בנו, מומחי טיפוח היופי. 

Synchro

Synchro 2000

מחקים אותו רבות אך לעולם לא משתווים לו, הקרם בעל 

כוח משקם המעוצב להזנת והחייאת העור. כקרם בסיס לכל 

מוצרי היופי של ג'רנטיק, מורחים אותו אחרי הרוב הגדול 

של הקרמים האחרים ולעיתים בשילוב איתם: הפעולה 

המסנכרנת שלו מחזקת ומאיצה את התוצאות. 

בעזרת הרכיבים הפעילים שלו, הקרם ממריץ ומשמר רמה 

אופטימלית של חידוש תאים.

מרקמו עדין יותר ופחות שומני משל קרם 

סינקרו. הרכיבים הפעילים שבו, עם זאת, 

זהים. קרם מעולה להענקת לחות, מומלץ 

לכל סוגי העור.

טיפול מאזן לפנים, לחזה ולגוף

טיפול מאזן עוצמתי
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עור יבש
רוח, שמש והשנים החולפות ייבשו ויגרו את עורך. תחושות לא נעימות של מתיחות, חוסר 

נוחות וגרד עשויות להופיע. ג'רנטיק תעניק לך תחושת נוחות מיידית הנשמרת לאורך זמן.

Ger Oxy

קרם לחות עשיר המשיב רכות ורעננות לעור הפנים, בעל 

תכונות מרגיעות ומאזנות.

קרם פעיל

Tropo Plus

זהו מוצר הטיפוח שתאי 
עורך זקוקים לו. הקרם 
 משמר את מאזן המים 

של עורך.

בנוסף, הקרם כולל מקדם 
הגנה אפקטיבי, כך שקרם 

לחות זה מהווה בסיס 
מושלם לאיפור.

Symbiose

עשיר בחומצות אמינו, קרם 
זה מעניק לחות לעורך ומגן 

עליו מפני השמש. עורך 
מוגן היטב מפני נזקים 

הנגרמים מגורמים תוקפניים 
סביבתיים. המרקם העדין 

של קרם זה מסייע לו 
להיספג בקלות ומותיר את 
העור עם גימור מאט ומוכן 

למריחת איפור.

קרם יום ולילה

+ Mito Spécial

מגרה את התאים לכל 
סוגי עור פנים מזדקן. 

נלחם בהשפעות הגיל על 
ידי הגברת חידוש תאים, 

החייאת רקמות העור 
והעצמת הפעילות של 

תכשירי הצערת עור אחרים.

מגביר לתאי עור הפנים קרם בסיס ליום

Hydra Ger

מסייע להגביר את חידוש 
התאים האפידרמיים 

באמצעות הענקת לחות 
אופטימלית לעורך.

מסיכה מאזנת לפנים
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עור רגיש ועם כתמים
עורך מגיב בחומרה לרגשות ולהשפעות חיצוניות על ידי אודם, הסמקה או תחושת 

מתיחות. הגיבי במהרה על מנת להשתלט על רגישות זו.

Vasco

מוצר טיפוח מיוחד לעור רגיש, המספק תחושת 

נוחות ורכות ללא שינוי גוון העור הטבעי. מגן על עורך 

מהשפעות חיצוניות.

קרם לעור רגיש
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עור שמן
עור שמן סובל ממראה עמום, ריכוזים עודפים של חלב והברקה תכופה. הוא דורש טיפוח 

מכווץ שיחסום את השמנוניות מבלי לגרום לייבוש. אנו נסייע לך לשקם את עורך ולתת 

לו גוון אחיד ורענן באמצעות ניקוי עמוק ומטהר של ג'רנטיק, הכולל מווסתי סבוריאה.

Nuclea

גלי את הקרם המרגיע הזה בעל רכיבים פעילים משככים 

המעניקים תחושה מיידית של נוחות ורעננות. ההשפעה 

המשקמת היוצאת דופן שלו ממריצה את הפעילות 

בתאים על מנת לחזק את מנגנוני ההגנה של עורך.

קרם מתקן

Tropo

קרם קליל בצורה יוצאת דופן, המעוצב במיוחד 
לעור שמן. קרם זה נספג מיידית ומותיר את עורך 
בגימור מאט ומוכן לאיפור. בנוסף, הקרם מגן על 

עורך באמצעות מקדם הגנה מפני השמש.

קרם בסיס ליום

Sebo Ger

תכונותיו המאזנות והמטהרות ירעננו את עורך 
מיידית על מנת שיוכל לנשום טוב יותר. התחליב 

ישיב לעורך את רעננותו הטבעית.

תחליב מטהר
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פגמי עור
ראשים שחורים ופגמים נגרמים על ידי הפרשת יתר של חלב בעורך. על מנת לווסת 

תהליך לא נעים זה, עיצבנו קרמי טיפוח מתאימים לפנים, שגם מטהרים לעומק את העור 

על מנת למנוע פצעונים.

Immuno

מטהרת, פותחת את הנקבוביות ומחדשת את העור. 

ניתן לערבב את המסיכה עם כמות שווה של קרם 

סינקרו לפני המריחה על הפנים: הדבר יביא להשפעה 

מטהרת ולפעולת אנטי אייג' מצויינת.

מסיכת פנים מחדשת

Argini

מסיכה זו מטהרת את 
האפידרמיס וסופגת הפרשות 

חלב. היא מחייה וממריצה 
את האפידרמיס ומשמרת את 

הלחות הטבעית שלו. עורך 
יהיה בריא יותר, רענן יותר 

וקורן יותר.

 Peaux
Jeunes

מעוצב במיוחד לאיזון 
רמת ה- PH של עורך 

ולוויסות הפרשות החלב. 
קרם זה מטהר ומכווץ את 

הנקבוביות בעור. מרגיע 
גירויים על מנת להפחית 

התפרצויות פצעונים. טיפול 
יעיל לפגמים ברקמה 
הקרנית כגון ראשים 

שחורים, נקבוביות מורחבות, 
כתמים וכו' בעיות - נפוצות 

בבני נוער רבים. מרקמו 
הקליל מסייע לו להיספג 

במהירות בעור.

קרם לפגמים בעור

 Peaux Mixtes
et Grasses

טיפול יעיל נגד פצעונים 
ופגמים אחרים ברקמה הקרמית 

של עורך )ראשים שחורים, 
נקבוביות מורחבות, כתמים וכו'(. 
מרקמו הקליל מסייע לו להיספג 

במהירות בעור.

במיוחד לעור שמן 

מסיכת קרם

Octo

מסייע בהסרת ראשים 
שחורים ויעיל נגד פצעונים 
תת עוריים מתחת לשכבה 

הקרנית.

קרם מטהר לפנים
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Gel Contour des Yeux

ג'ל זה לאזור העיניים יסייע לך להילחם ביעילות 

בתהליך ההזדקנות. הג'ל פועל נגד רדיקלים חופשיים וכן 

נגד שקיות מתחת לעיניים ונגד הזדקנות. תכונות אלה, 

בנוסף להענקת הלחות באמצעות מולקולות טבעיות 

ושתי חומצות אמינו, משיבות לעינייך מראה צעיר.

ג'ל נוגד רדיקלים חופשיים לאזור העיניים

Lift Crème

קרם זה הינו תכשיט אנטי אייג' - אמתי. הרכיבים 
הפעילים החדשניים שבו מגבירים את צמיחת 
התאים במקביל להפחתת קמטים, קמטוטים 

ועיגולים שחורים סביב העיניים.

 העפעף העליון מורם באופן נראה לעין.  
הקרם נספג בקלות ומספק תחושת נוחות 

מיידית. מותיר את העור רך וגמיש.

עיניים, שפתיים, צוואר

Masque Yeux

מסיכה זו, במריחה מידי ערב, תעניק ניצוץ חדש 
וצעיר לעינייך תוך דקות ספורות בלבד. הקרם 

עשיר ברכיבים מנקזים, ובכך מפחית נפיחות סביב 
העיניים, שקיות מתחת לעיניים ועיגולים שחורים, 

באמצעות תכונותיו המרגיעות והמאזנות.

קרם מרפא לעיניים

סביב העיניים ואזורים רגישים
יותר מכל אזור אחר בפנים, אזור העיניים העדין דורש הגנה מיוחדת. עם מגוון 

המוצרים הייעודי של ג'רנטיק, תוכלי להילחם ביעילות נגד סימני הזמן, באמצעות 

שימור יומיומי של הנעורים של עינייך, וכך גם של הפנים.
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מוצרי אנטי אייג'
יום אחר יום, עורך מאבד מעט מגמישותו, מוצקותו ומלאותו. תווי הפנים נעשים 

מדולדלים והקמטים הראשונים מתחילים להופיע. אנו מציעים טיפוח עור בעל 

יעילות שלא נראתה כמותה עוד, המעוצבת להילחם נגד תהליך ההזדקנות.

Cells Life

בעל השפעה מצעירה עוצמתית הודות לרכיבים 

הפעילים הרבים שבו. תרכיז מתקן זה מחליק ומחייה 

את פנייך הקמטים יתחילו - להיעלם ורקמות העור 

יתמצקו.

תרכיז מתקן

Myo Myoso

מחזק את אלסטיות רקמות העור ומפחית 
קמטים. מרחו על בוקר להרגעת תווי הפנים 

ולהשבת חיות העור.

קרם מחליק אינטנסיבי

Cytobi

 ההגנה האולטימטיבית נגד הזדקנות. הקרם 
מעניק לעורך את ההגנה האופטימלית נגד 
הזדקנות באמצעות כל הרכיבים החיוניים 

לבריאותו של העור.

קרם מחדש
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גוון עור אחיד וזוהר
מוצרים שמטהרים את גוון עורך ומאטים את הפיגמנטציה של העור על ידי פעולה 

ממוקדת על המלנין. כתוצאה מכך, גוון העור נותר אחיד וכתמים חומים מתחילים 

להיעלם. תמציות הצמחים עדינות כלפי עורך, מעניקות לחות וגורמות לעור 

להרגיש חלק.

סדרת מוצרי הבהרת העור של ג'רנטיק ממלאת את כל צרכייך, בין אם ברצונך 

להבהיר את גוון העור ולהפוך אותו לאחיד יותר ובין אם ברצונך להסיר כתמים 

חומים בלתי רצויים המופיעים על אזורים עדינים בעורך החשופים לשמש. 

הרכיבים הפעילים להבהרת העור והסרת פיגמנטציה טבעיים לחלוטין.

Crème Éclaircissante

Sérum Dépigmentant

קרם זה מעניק לחות עשירה ברכיבים חיוניים מהתססה 

ומצמחים, המגבילים את סינתזת המלנין. הרכיבים 

הפעילים המשקמים נגד רדיקלים חופשיים פועלים 

בעדינות בעומק האפידרמיס ומאטים באופן ממוקד 

השחמה של העור והופעה של כתמי פיגמנטציה.

 עשוי מרכיבים צמחיים טבעיים, מיועד לבעלי גוון 

עור כהה מדי ובעל כתמי היפר פיגמנטציה. 

המולקולות הפעילות שבו עוצרות - את הפיגמנטציה 

העודפת של העור.

קרם מבהיר

נוזל מרוכז להסרת פיגמנטציה



Les Parfait סדרת
האטת תהליך ההזדקנות, הצערה

ושימור הנעורים כל זה כבר לא חלום, -
זו המציאות.

איזו אישה, לא משנה באיזה גיל, לא חלמה על שימור 

או השבת הנעורים של פניה?

עם למעלה מ- 40 שנה של חדשנות מתמשכת, 

מומחי טיפוח העור של מעבדות  ג'רנטיק  פיתחו קו 

של 3 מוצרים נצחיים. לאחר שנים רבות של מחקר, 

יצרנו את הפתרון שנלחם ביעילות גבוהה נגד הזדקנות 

עור הפנים.



33

פניםג'רנטיק – קטלוג כללי

 העור אינו רק שכבה של הגנה הוא אחד האיברים הפונקציונליים החשובים ביותר -

 בגוף. בנוסף להיבטים האסתטיים, כולל ברק, חלקות וגוון, מחקרים מקיפים שבוצעו

לאחרונה בדרמטולוגיה וקוסמטולוגיה הוכיחו את חשיבותו של העור.

 האנזימים החוץ תאיים הינם חיוניים ליצור דו שכבות של סרמיד, האחראיות - 

להתלכדות תאים נכונה.

 בנוסף, אנזימים כמו פוספוליפזים מסדירים את התרבות התאים של הקראטינוציטים.

 אנזימים כמו סרמידאז, פוספטאז, קטלאז וסופראוקסיד דיסמוטאז מעורבים בהגנה של

 העור מפני נזקי רדיקלים חופשיים. לכן, יש צורך להגן על תפקוד האנזימים של השכבה

 הקרנית. האנזימים הינם הגלגלים הביוכימיים של התאים, ולפיכך ניתן לראות בהם את

החיים עצמם.

La Crème Jeunesse

נעורים אינם רק עניין של מראה חיצוני אסתטי, אלא גם שיקוף 

של מצב תודעתי חיובי בצורה עמוקה. כשיופי ואתיקה משולבים 

יחדיו, סיכויינו להצלחה בחיים מוכפלים. מעבדות  ג'רנטיק  פיתחו 

את קרם הנעורים. קרם מיוחד זה מכיל כוח ביולוגיה עוצמתי 

שעור פנייך יעריך במידה המקסימלית. תיהני מבריאותו וקדמי את 

יתרונותיו, שיהפכו למושא הקנאה של כולם.

קרם הנעורים

 La Crème
Anti-Temps

 שינה היא רכיב חשוב בהשבת רמות 
האנרגיה והמגנטיות.

במהלך הלילה, הזמן אמנם לא עוצר, אך 
הגלים המטיבים מתקנים ומאיטים את תהליך 
ההזדקנות, ומחדשים הן את מערכת העצבים 

והנפש.

הקרם נוגד הזמן הינו בעל השפעת חידוש 
עדינה של העור לעומק, על ידי הרגעת תאי 

העור, שתוצאתה חידוש טוב יותר של התאים.

קרם נוגד זמן

 Le Concentré
Réparateur

בחיפוש מתמיד אחר התגליות האחרונות 
בתחום הביוטכנולוגיה על מנת לוודא את 

שביעות רצונך, מעבדות  ג'רנטיק  ערכו 
אינספור בדיקות על רכיבים פעילים טבעיים 

חדשים. התרכיז המתקן של ג'רנטיק הינו 
מוצר יעיל ביותר שעוצב למניעה, האטה 

והפיכה של תהליך ההזדקנות.

המתקן המרוכז
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על גבולות האיפור
 פיתוח שנועד לאחד ביוטכנולוגיה עם איפור.

אלכימיה מושלמת בין העולם הבוטני לעולם המינרלי.

Crème GG

 GG סמל של דור שלם של לקוחות חדשים, קרם

הינו תרכיז של המומחיות שלנו כשדוחפים אותה עד 

לגבולות האיפור.

קרם 6 ב- 1 זה משלב אפקט נוגד עייפות עם חומרים 

ממריצים, מזינים ומגנים. הוא מכיל גם מיקרו כדוריות 

עם אפקט ממקד עדין - ומיקרו קפסולות המשחררות 

פיגמנט בעת המריחה, לגוון עור - מושלם ומואר.

טיפוח פנים 6 ב- 1 לאחידות גוון והארה



החזה
טיפול יופי מקצועי
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עור חזה מוצק ומחוטב
מוצרי סדרת הטיפוח לחזה של ג'רנטיק הינם תוצאה של שנים רבות של מחקר. 

מצאנו את התשובות לכל הנשים המעוניינות לשמור על חזה מושך, לאלו 

המעוניינות להשיב מיצוק ונפח ולאלו המרגישות שהחזה שלהן אינו מפותח 

מספיק או מפותח יתר על המידה.

Macro 2000

 הטיפוח והאיזון של החזה קשורים בתפקוד פיסיולוגי 

 טוב של כל מערכות גוף האישה. איננו יכולים להפריד 

את החזה מחשיבותה של התזונה ומערכת העיכול, 

הקשורות למערכת האנדוקרינית ולפיכך, לבריאות כללית.

החסרים של התזונה התעשייתית מובילים לבעיות עיכול 

רבות, הגורמות לחסרים תזונתיים בגופנו.

קרם מאזן לחזה

Endo Spécial +

מגביר תאים ייעודי לרקמות החזה. מסייע 
באיזון ובמיצוק החזה ומגביר את האפקט 

של תכשירים טיפוח אחרים לחזה.

מגביר לתאי החזה

Seino

מורכב מצמחים עשירים ביכולות מיצוק, 
מחייה ומחזק את החזה ותומך ברקמות 

ומכין אותן למריחה של תכשירי יופי 
ייעודיים.

תחליב מחזק לחזה
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הצורה של החזה שלך תלויה במיצוק של עורך ובתמיכה של השרירים באזור החזה. 

למעשה, החזה מוחזק על ידי "חזייה טבעית" מעטפת עור המאופיינת בגובהה - 

ומוצקותה. לכן, יש לדאוג לאלסטיות של מעטפת זו, אשר עומדת למבחן מתמיד 

בהריון, איבוד משקל והזדקנות טבעית.

על מנת לשמר את האסתטיקה והחיטוב של אזור החזה ושדיים מוצקים, חשוב ביותר 

להתחיל לטפל בחזה בשלב מוקדם.

החזה רגיש במיוחד לחוסר איזון 

תזונתי זה. על ידי ספיגה של הרקמה 

הקרנית של רכיבים פעילים שפותחו 

בהליך ביו טכנולוגי, מעבדות ג'רנטיק 

יצרו - טכניקה המפצה על חסרים 

אלה. המשאבים הטבעיים האלו 

מסייעים לסינרגיה של הסינתזה 

וחילוף החומרים של חומצות אמינו, 

ויטמינים ומיקרו מינרלים.

הרכיבים הפעילים הטבעיים, שפותחו 

מקונספט חדש של תמציות ביו- 

בוטאניות ממספר צמחים (שבטבט, 

מור, קיסוס ועוד) בנוסף לרכיבים 

מהים )קלורלה, ספירולינה וכו'( 

עשירים ברכיבים חיוניים.



סדרת הטיפוח לגוף
טיפול יופי מקצועי
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עיצוב, החלקה והעצמה
שמירה על גוף יפה והשבת הקימורים והמיצוק של גוף חטוב: דאגות לגיטימיות 

אלה מצריכות תשומת לב יומיומית וכוללים אורח חיים בריא.

ברוב המקרים, העיצוב מחדש של צורת גופך משמעותה התמודדות עם מספר 

גורמים שיש לזהותם, בנוסף לקשב לצרכייך האישיים.

Vasco Artera

קרם הגוף המשוכלל ביותר למלחמה יעילה  בצלוליט, על ידי 
סיוע למיקרו סירקולציה טובה יותר, שתרגום לרגלייך להרגיש 
- קלילות יותר. ההשפעה המנקזת שלו מביאה לסילוק תאים 
מתים מאזורים קשים, בנוסף למחיקת צלוליט. כתוצאה מכך, 

הגזרה שלך מקבלת בחזרה מראה חלק וטוב.החסרים של 
התזונה התעשייתית מובילים לבעיות עיכול רבות, הגורמות 

לחסרים תזונתיים בגופנו.

קרם גוף לעור תפוז

Veinulo Spécial +

ממריץ תאים המבנה מחדש את קירות 
נימי הדם והורידים. טיפול לרגליים עם 

בעיות ורידים לא נעימות.

ממריץ תאי לגוף

Lympho

התכונות המרגיעות שלו מקלות על 
רגליים כבדות ומותירות אותך עם הרגשה 
נעימה של רווחה. תחליב זה מגביר מיקרו 
סירקולציה וכך מעודד - את הטיפול עם 

מוצרי טיפוח ייעודיים אחרים, שיהפכו 
ליעילים אפילו יותר.

תחליב ממצק לגוף
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עם מוצרי טיפוח הגוף של  ג'רנטיק, הטיפול באמצעות מוצרים שהותאמו במיוחד, המביאים 

לתוצאות שונות, ניתן להתאמה באופן מושלם לצרכייך האישיים. הדבר יסייע בהשבת צורת 

גופך לגזרה צעירה ורזה. מעבדות  ג'רנטיק  פיתחו מוצרים ייעודיים על מנת לתת מענה יעיל 

וארוך טווח לשמירת הצורה של חלקי גוף שונים, בהתאם לצרכים שלך.

Adipo Gasta

קרם גוף מאזן זה משפר את צורת הגוף ומפחית קימורים 
לא רצויים, ובכך משיב לגופך את צורתו היפה. אידיאלי 

לנשים ממהרות בשל המרקם הקרמי הנספג במהרה, 
למריחה מהירה וקלה.

קרם גוף מפסל

Somito

גורמים רבים יחלישו את מיצוק עורך. לכן, 

חיוני לשמר את המיצוק של העור על ידי 

חיזוק האלסטיות. סומיטו עובד במניעת 

דלדול עור וממריץ את החיוניות של 

שכבת האפידרמיס.

קרם גוף ממצק

Anti-Stries

קרם מונע ומרפא להידלדלות רקמות 

העור. הרכיבים הפעילים שלו עם 

עוצמתם המזינה באופן יוצאת דופן, 

מאפשרת סינתזה טובה יותר של אנזימי 

קולגן. התוצאה היא יצור טבעי של כמות 

מספיקה של קולגן ואלסטין, המוודאים 

אלסטיות ומבנה יציב של רקמות 

מדולדלות.

קרם גוף וחזה
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דאגותיהן של נשים לגזרתן מבוססות פעמים רבות על גורמים רבים: שינויי משקל 

בעקבות גיל, הריון או דיאטות חוזרות, שתוצאותיהן שינויים בגזרה ואובדן אלסטיות, מיצוק 

וחיטוב של העור. מראה של צלוליט נגרם כתוצאה ממיקרו סירקולציה לא טובה וסילוק 

מופחת - של תאי עור מתים. באשר לקימורים ושקעים לא רצויים מקורם באחסון של 

מאגרי שומן - לא נחוצים.

Perfect Body

אידיאלי לנשים ממהרות, הקרם המחטב הוא קרם "הכל 
באחד" שמעוצב לסילוק רעלים, הקלה על רגליים כבדות, 

עידון הגזרה ומיצוק הרקמות.

קרם מחטב

 Huile de
Massage

שמן עיסוי יוקרתי זה מפיג 

מתח מהשרירים והעצבים. 

באמצעות בסיס שמן זרעי 

ענבים וכן תמציות רוזמרין 

ולבנדר, מוצר זה מותיר את 

עורך רגוע, מוזן ובעל ריח 

נפלא. ניתן לשימוש בכל 

תדירות.

Manno

הקרם האידיאלי להגנה 

על הידיים והרגעתם, עוצב 

במיוחד לידיים יבשות, 

עייפות ופגומות.

קרם ידיים מזין

 Crème Soin
des Pieds

קרם יוצא דופן זה מזין, 

מטהר, מתקן ומגן על כפות 

רגלייך. קרם מיוחד לכל 

בעיות הרגליים: עור יבש 

וסדוק, חלקי עור קשים וכו'.

קרם רגליים מחייה שמן זרעי ענבים

 Lait Corps
Douceur

חלב גוף זה עוטף את גופך 
ברכות אחרי מקלחת או 

אמבטיה ונותן לך תחושה 
מענגת של רעננות ורווחה. 

הוא מספק לעורך נוחות, 
מלאות ורכות. מוצר משלים 
חיוני לטיפול במוצרי טיפוח 

גוף ייעודיים.

חלב גוף מחליק



סדרת הטיפוח מארין
טיפול יופי מקצועי
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סדרת מאריןג'רנטיק – קטלוג כללי

טיפוח הפנים
אצות גדלות וצומחות בסביבה תוקפנית )גאות, מליחות גבוהה, מגוון של עוצמות אור(. 

 לאורך זמן, הן אולצו לפתח הגנות ספציפיות, כגון סינתזה של ויטמינים, 

אנזימים ורב סוכרים. 

- אצות גדלות ללא חומרי דישון, הדברה או שינויים גנטיים מלאכותיים. מכיוון שאין להן 

שורשים, האצות נאלצות ללכוד ולנצל את הרכיבים הפעילים של הים, המספקים להן 

חומרים מרוכזים הרבה יותר מאשר לצמחים הגדלים על האדמה.

Ger Lift

קרם ממצק, נספג בקלות ובמהירות, בעל השפעה מדהימה 
הנשמרת לאורך זמן. מחליק וממלא את עורך תוך כדי השבת 

הזוהר הטבעי שלו. ממריץ צמיחת חומר חוץ תאי.

קרם עם אפקט מתיחה

 Base de 
Jour Marine

קרם יום ובסיס לאיפור זה 

נספג בקלות ומכיל מקדם 

הגנה מהשמש.

בעל אפקט מחייה, הקרם 

ממריץ התחדשות תאים 

במהלך היום. אינו מותיר 

משקעים 

 Masque
Marin

קרם מסיכה רב שימושי זה  

הינו בעל תכונות הרגעה, 

איזון, השבת מינרלים 

והחייאה. עוצב במיוחד 

לעור מזדקן עם קמטים 

או קמטוטים, רקמות 

מדולדלות וכן עור יבש או 

חסר מינרלים.

מסיכת מארין קרם בסיס ליום מארין

 Nettoyant
 Gommant

Marin

ג'ל פילינג מטהר זה לפנים 
ולגוף מוודא הסרה מלאה של 
שאריות איפור וכן ניקוי עמוק 

של נקבוביות והסרת תאי 
 עור מתים. 

מותיר את העור רך וחלק.

פילינג מטהר מארין
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מוצרי טיפוח לגוף

Crème de Massage

קרם עיסוי זה עם שמנים אתריים הינו בעל תכונות יוצאות דופן 
ומיוחדות, מספק השפעה של רוגע ונוגד סטרס.

ניתן לשימוש בבוקר ובערב, בתנועות עיסוי ניקוז מסוליות כפות 
- הרגליים ומעלה עד המותן עד לספיגה מלאה. נרקח במינונים 

מדוייקים של רכיבים פעילים לתוצאות הרזייה וניקוז מאגרי 
שומן וצלוליטיס.

קרם עיסוי עם שמנים אתריים

 Beauté
Corps Marin

קרם גוף זה מסייע בעיצוב 

הגוף והשבת גזרה דקה 

־יותר. מורכב מצמחים, חומ

צות אמינו ותמציות אצות.

Huile
de Beauté

Sels
de Bain

שמן המחדש את ממברנת 

התא, מבנה מחדש את 

רקמת העור ומגן על העור. 

בעל תכונות נוגדות חימצון, 

מזינות ומרגיעות, הוא 

מתאים לכל סוגי העור 

כולל עור רגיש. נותן אנרגיה 

ומפחית מתחים. 

 לשימוש בתדירות הרצויה

לעיסוי גוף.

קחו את זה בקלות והירגעו 

מאמבט מרגיע ובריא. מלחי 

האמבט של  ג'רנטיק  הינם 

יוצאי דופן - וחדשניים, 

עשויים משילוב של 

קריסטלים של מי ים 

ושמנים אתריים עם מגוון 

רב של תכונות. מלחי אמבט 

מרגיעים אלו מסייעים 

לך להשתחרר. בשימוש 

באמבט בטמפ' 38 מעלות, 

הרכיבים הפעילים הטבעיים 

משתחררים ואת יכולה 

להתענג באוקיינוס  של 

 הנאה ושלווה, 

להירגעות מושלמת.

עם שמנים אתרייםשמן מקדמיה קרם יופי לגוף מארין

Confort
Corps Marin

ג'ל זה נספג במהירות רבה 
ואינו מותיר שאריות. מקל 
על רגליים כבדות ומסייע 

להפחית "עור קליפת תפוז". 
מרענן ומאזן. מורכב מצמחים, 

ויטמינים, חומצות אמינו 
ותמציות פעילות מעולם הים.

ג'ל גוף מרגיע מארין



סדרת ההגנה מהשמש
טיפול יופי מקצועי
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ההגנה מהשמשג'רנטיק – קטלוג כללי

 נצלו את יתרונותיה 
של השמש

קו טיפוח השמש שפותח על ידי מעבדות ג'רנטיק הינו פריה של טכנולוגיה חדשנית. 

מוצרים אלו יסייעו לך להינות ממירב יתרונותיה של השמש ובאותו זמן לקבל את 

ההגנה המקסימלית לשמירה על מלאות ולחות עורך, ללא קשר לגילך ולסוג עורך. 

מוצרי הטיפוח לשמש של ג'רנטיק מאפשרים לך להשתזף "בחוכמה" על ידי שמירה על 

המאפיינים הספציפיים של עורך. עם זאת, אסור שהשימוש במוצרי הגנה מפני השמש 

יוביל לחשיפה מוגזמת לשמש.

Melano 50 Gel Après
Soleil

התחליב עוצב לעור רגיש במיוחד 

לאור השמש. הוא מגן על העור 

מהתייבשות ומזין אותו על ידי 

הגנה המבוססת על הרכב מיוחד 

של חומרים פעילים ומחיים. מכיל 

 UVB -ו UVA מסנני קרינה

המוודאים הגנה ברמה גבוהה מפני 

קרני השמש ומונעים הופעת כתמי 

פיגמנטציה. לתאי העור יכולת 

"זיכרון", כך שחיוני להגן על העור 

מגיל צעיר.

מרגיע את השפעות כוויות השמש 

ומעניק תחושה מיידית של צינון 

מרענן. הרכיבים האנטי דלקתיים 

והמרגיעים - שבו מנטרלים את 

האדמימות השטחית. הפעולה 

העמוקה של התכשיר מתקנת 

ומלחחת את הרקמות ומונעת 

הזדקנות של העור הודות לרכיבים 

הפעילים שבו.

SPF 50 תחליב הגנה

הגנה גבוהה.
ג'ל לאחר החשיפה לשמש

Melano 15

מומלץ לעור כהה, שהינו פחות 
רגיש לשמש. קרם מרגיע ומזין זה 
מונע התייבשות של העור ומסייע 

לך להשיג שיזוף טבעי. מונע הופעת 
נמשים ואדמת. ממריץ את סינתזת 

הקולגן, המסייעת להגביר את 
התחדשות החומר התאי בעור.

SPF 15 תחליב הגנה 

הגנה נמוכה. עור רגיל

Melano 30

מומלץ לעור רגיש, מגן מפני התייבשות וכוויות שמש. התחליב 
מונע את הופעת כתמי פיגמנטציה ומחלות עור מסויימות 

הנגרמות מחשיפה לשמש. קרם הגנה מזין בעל הרכב מיוחד של 
חומרים פעילים ומזינים.

 SPF 30  תחליב הגנה

הגנה בינונית. עור רגיש



גברים
טיפול יופי מקצועי
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גבריםג'רנטיק – קטלוג כללי

אל תחכו עד שעורכם יראה סימני הזדקנות על מנת לבקש טיפול פנים, שהולך ונהפך 

לפופולרי יותר בקרב גברים. כשתוחלת החיים מתארכת מדי שנה, טיפוח העור הפך 

הכרחי לשמירה על הנעורים. עור מטופח, מוזן ופחות מקומט הוא נכס בחיים האישיים 

והעסקיים. ארבעת המוצרים החדשניים הבאים עוצבו במיוחד לעור הגבר.

מעבדות  ג'רנטיק  יצרו קו מוצרי טיפוח עור במיוחד לגבר. הזכות להרגיש בנוח בעורך אינה 

שמורה עוד רק לנשים. טיפול נכון בגופך מתחיל בטיפוח פנים נכון.

Lift Men

השפעות מיצוק נראות לעין על עור הפנים והידיים. 
הקרם מתקן ומפחית קמטים עמוקים. נספג בקלות 

לתוצאות מדהימות הנשמרות לאורך זמן. מחליק 
בעדינות קמטים וגורם לקמטוטים להיעלם. תרגישו 

השפעה מיידית על עורכם.

טיפוח רב תכליתי

Gel MenHydra MenBaume Après Rasage

הג'ל מטהר ומנקה את הפנים 

והידיים. נוצר במיוחד לגברים 

ומותיר את העור רך, נקי 

ורענן. הג'ל מסיר עודף חלב 

כך שעורך לא יהיה מבריק 

או שומני. טיפוח פנים טוב 

מתחיל בניקוי עמוק.

שמירה על לחות עורך היא 

חיונית. הידרה לגבר הוא קרם 

קליל ביותר הנספג בקלות 

ושאינו מותיר תחושה שומנית. 

עורך יהפך רך ורענן ויראה 

בריא יותר בשל השבת האיזון 

שלו. הקרם מספק לליבת 

התאים את כל הרכיבים 

החיוניים להזנת העור. 

קרם האפטר שייב מרגיע - 

באופן מיידי עור מגורה הסובל 

מצריבת סכין הגילוח. מרקמו 

הקליל אינו מותיר שאריות על 

העור והוא נותר רענן ורך. נטול 

אלכוהול, הקרם מעניק לחות 

לעור ומותיר תחושה טובה 

יום יום.

קרם אפטר שייב מרגיע נטול אלכוהולטיפוח מאזןניקוי פנים



בעיות עור
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חידוש חיזוק הגנה וסיום הטיפולחיזוקחידושהכנה

פנים

אקטיבציההמרצה
פעולת אנטי-אייג'ינג 

פעולה נגד פגמי עור 

Les Parfaits סדרת

הגנה מהשמש

הגנה מהשמש

הסדרה לגבר

סדרת מארין

סדרת מארין

פעולה לעור רגיש

פעולה לאזורים עדינים הסדרה לגברסדרת מארין

פעולת הבהרה

Glyco

Fibro

Ger 
Peel

Sebo 
Ger

Nettoyant 
Gommant 
Marin

Gel 
Men

Lotion aux 
Acides de 
Fleurs

Démaquillant 
Douceur

DermaMito 
Spécial +

Myo 
Myoso

Ger Lift

Peaux 
Jeunes

Vasco

Gel Contour 
des Yeux

Lift Crème

Crème 
Eclaircissante

Serum 
Dépigmentant

OctoCrème Speciale Peaux 
Mixtes et Grasses

Lift Men

La Crème 
Jeunesse

La Crème 
Anti-Temps

Synchro 2000 Synchro

Cytobi

Argini

Hydra 
Ger

ImmunoTropo

Crème GG

Melano 15

Hydra 
Men

Baume Après 
Rasage

Melano 30Melano 50

Base de Jour Marine

Tropo 
Plus

Symbiose

Masque Marin

Masque 
Yeux

Nuclea

Gel Après 
Soleil

Le Concentré Réparateur

Ger Oxy Cells Life



69

גוף

LymphoVasco 
Artera

Perfect 
Body

Seino

Manno

Confort 
Corps 
Marin

Huile de 
Beauté

Veinulo 
Spécial +

Adipo 
Gasta

Lait Corps
Douceur

Endo
Spécial +

Crème Soin 
des Pieds

Beauté 
Corps 
Marin

Sels de
Bain

Ger PeelSomito

Huile de 
massage

Macro 
2000

Crème de 
Massage

Anti 
Stries

סדרת מאריןסדרת מארין

Nettoyant 
Gommant 
Marin

הגנה מהשמש

Melano 15Melano 30Melano 50Gel Après 
Soleil






