
1) Care sunt noile serii de creme Fontainavie?

Am introdus trei linii: Golden Bliss, Silver Impulse şi Caviar Revival. Fiecare dintre acestea include o cremă de zi, 
o cremă de noapte şi un produs pentru zona ochilor.

2) Pentru ce tip de ten sunt potrivite cosmeticele Fontainavie?

Produsele Fontainavie sunt cosmetice menite să menţină pielea tânără cât mai mult timp posibil. 

3) Cum ar trebui să aleg o anumită gamă de produse pentru mine, dacă toate conțin ingrediente 
anti-îmbătrânire?

Atunci când alegeţi o linie de produse pentru dvs., trebuie să identificaţi mai întâi care sunt nevoile pielii 
dumneavoastră. Cremele Golden Bliss sunt destinate pentru pielea lipsită de strălucire, care are nevoie de fermitate 
și întinerire. Misiunea lor este de a îmbunătăţi flexibilitatea și strălucirea pielii. Silver Impulse este o gamă de produse 
recomandate în mod special pentru tenul mixt sau gras, cu imperfecţiuni şi predispus la iritaţii. Această linie a fost 
concepută pentru a calma și a proteja. Caviar Revival este o linie recomandată pentru tenul care necesită hidratare 
și revitalizare. Produsele acestei linii sunt recomandate pentru pielea uscată, obosită și lipsită de strălucire, care are 
nevoie de hrănire.

4) Ce reprezintă caracterul de lux al acestei serii?

Cremele Fontainavie sunt bogate în ingrediente active combinate perfect, pentru a obţine o eficacitate 
maximă. Acestea includ ingrediente preţioase, cum ar fi aur de 24 de carate, celule stem din plante, extrase 
dintr-un soi extrem de rar de măr elveţian, un complex inovator de peptide Matrixyl® 3000 și bio colagen 
marin natural, de o excepţională puritate și de înaltă concentraţie.

5) De ce majoritatea cremelor din aceste serii sunt în 2 faze?

Caracterul celei de a 2-faze, adică structurile tridimensionale în gel clar, evidenţiază perfect natura inovatoare 
a acestei game de produse și o nouă dimensiune a efectelor anti-îmbătrânire. Deoarece unele dintre 
ingrediente sunt conţinute în faza de cremă, în timp ce altele sunt conţinute în faza de gel, trebuie să luaţi 
ambele faze cu o spatulă și să le amestecaţi înainte de aplicare.
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1) Pentru ce tip de ten este recomandată seria Fontainavie Golden Bliss?

Este recomandată persoanelor a căror piele este lipsită de strălucire și care are nevoie de fermitate și 
regenerare.

2) Ce ingrediente active benefice pentru piele sunt conținute în cremele Golden Bliss?

Cremele Golden Bliss conţin aur de 24 de carate, coenzima Q10, extract de ginseng și acid hialuronic. Cremele 
de noapte și pentru zona ochilor au fost, de asemenea, îmbogăţite cu celule stem din plante, ce îmbunătăţesc 
vitalitatea celulelor stem ale pielii, care sunt responsabile pentru aspectul tineresc al pielii.

3) Cum acționează aceste ingrediente?

Aurul de 24 de carate - încetinește procesele de îmbătrânire a pielii și de formare a ridurilor, are proprietăţi 
calmante şi adaugă strălucire pielii. Coenzima Q10 - are proprietăţi antioxidante, contracarează radicalii liberi 
și foto-îmbătrânirea pielii. Extractul de ginseng - stimulează reînnoirea pielii, îmbunătăţește circulaţia sângelui, 
întinerește și regenerează, în timp ce acidul hialuronic leagă perfect apa în epidermă și o netezeşte.

4) De unde provin celulele stem folosite în cremele Golden Bliss de zi şi de noapte?

Celulele stem din plante din cremele noastre provin din soiul de măr Spätlauber, care datează de la mijlocul 
secolului al XVIII-lea și care sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a menţine fermitatea cojii mărului în timpul 
depozitării fructelor. Acest soi vechi este încă disponibil în Elveţia, dar nu mai este cultivat - este în prezent un soi 
pe cale de dispariţie și au mai rămas doar câţiva pomi în lume.

5) Cum acționează celulele stem din măr?

Celulele stem din plante încetinesc îmbătrânirea celulelor stem ale pielii, menţin funcţia lor și potenţialul de 
regenerare. Acestea protejează celulele stem ale pielii, întineresc pielea, ajută la reducerea ridurilor şi previn 
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semnele de îmbătrânire. Ele conţin substanţe nutritive care îmbunătăţesc starea celulelor stem ale pielii și 
vitalitatea lor.

6) Ce sunt celulele stem din piele, care sunt afectate de celulele stem din plante incluse în creme?

Celulele stem din piele joacă un rol foarte important în înlocuirea celulelor moarte ale pielii și în regenerarea 
ţesutului deteriorat. Acestea sunt capabile să se distingă în anumite tipuri de celule și să le regenereze. 
Mediul înconjurător și factorii interni de stres le afectează, reducând numărul și activitatea celulelor stem din 
pielea îmbătrânită. Prin urmare, celulele stem din piele trebuie să fie protejate și sprijinite pentru a evita apariţia 
semnelor de îmbătrânire.
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Fontainavie Golden Bliss de zi?

Crema Golden Bliss de zi este o formulă regală, cu aur de 24 de carate, pentru pielea care are nevoie de 
întindere, netezire și vitalitate. Protejează împotriva efectelor nocive ale factorilor externi. Coenzima Q10 
încetinește procesul de îmbătrânire a pielii și stimulează regenerarea acesteia.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema conţine aur de 24 de carate, coenzima Q10, extract de ginseng şi acid hialuronic. Aceasta 
include, de asemenea, pudră de perle, care adaugă strălucire, extract de semințe de struguri, care previne 
radicalii liberi, aloe vera calmantă și cafeină, care stimulează microcirculaţia și reduce umflăturile. Extractul 
de ciuperci reishi, cunoscut de secole în ţările asiatice, pentru proprietăţile sale de îmbunătăţire a sănătăţii, 
protejează pielea de deshidratarea excesivă, lăsând-o netedă și elastică. Extractul de rădăcină de coada 
calului are un efect de regenerare.

3) Cum trebuie să fie utilizată crema de zi?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe faţă şi 
gât şi masaţi uşor. Utilizaţi în fiecare dimineaţă. 

CREMA GOLDEN 
BLISS DE ZI
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Fontainavie Golden Bliss de noapte?

Crema Golden Bliss de noapte conferă un efect sinergic al ingredientelor de întinerire foarte bine selectate - aur 
de 24 de carate, celule stem din plante și coenzima Q10 - pentru a hrăni și a îmbunătăţi elasticitatea pielii în timpul 
nopţii. Un ajutor pentru pielea lipsită de strălucire, care are nevoie de întindere și întinerire.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema de noapte conţine celule stem din plante, aur de 24 de carate, coenzima Q10, extract de 
ginseng și acid hialuronic. Ceaiul verde, inclus în cremă, are un efect antioxidant, în timp ce aloe vera 
reduce inflamaţiile. Extractul de ciuperci reishi protejează pielea de deshidratarea excesivă, lăsând-o 
netedă și elastică. Extractul de rădăcină de coada calului are un efect de regenerare.

3) Cum trebuie să fie utilizată crema de noapte?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe faţă şi 
gât şi masaţi uşor. Utilizaţi în fiecare seară, pe pielea curăţată.

CREMA GOLDEN 
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Fontainavie Golden Bliss pentru zona ochilor?

Crema Golden Bliss pentru zona ochilor este un adevărat elixir pentru pielea obosită, cu o formulă bazată pe 
celulele stem din măr, care au proprietăţi regenerante. Aceasta hidratează perfect și netezeşte pielea delicată 
din jurul ochilor, prevenind şi roșeaţa. Conţine particule preţioase de aur 24 de carate și cafeină, care stimulează 
microcirculaţia.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema pentru zona ochilor conţine celule stem din plante, aur de 24 de carate, coenzima Q10, extract 
de ginseng și acid hialuronic. De asemenea, aceasta este înzestrată cu puterea triplă a extractelor de 
plante: de coada-calului (regenerare), de hamamelis (întărirea capilarelor) și de semințe de struguri (efect 
anti-îmbătrânire). Cafeina stimulează microcirculaţia, reduce umflăturile și cercuri întunecate.

3) Cum trebuie să fie utilizată crema pentru zona ochilor?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe pielea 
din jurul ochilor şi tamponaţi uşor. Utilizaţi în fiecare dimineaţă şi seară, pe pielea curăţată. Evitaţi contactul direct 
cu ochii.

CREMA GOLDEN 
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1) Pentru ce tip de ten este recomandată seria Fontainavie Silver Impulse?

Această linie de produse este recomandată pentru tenul mixt, gras, cu imperfecţiuni și predispus la iritaţii.

2) Ce ingrediente active conțin cremele de Silver Impulse?

Cremele Silver Impulse conţin argint, acid hialuronic și cafeină. Crema de noapte și cea pentru zona ochilor au 
fost, de asemenea, îmbogăţite cu Matrixyl® 3000.

3) Cum acționează aceste ingrediente?

Matrixyl® 3000 este o combinaţie inovatoare de Tripeptida-1 și Tetrapeptida-7, care stimulează producerea 
de colagen, încetinește procesul de îmbătrânire a pielii, previne “căderea” pielii și îmbunătăţește flexibilitatea 
acesteia. Argintul reglează secreţia de sebum şi menţine echilibrul pielii. Acidul hialuronic asigură hidratarea 
adecvată şi previne cheratoza excesivă a epidermei. Cafeina stimulează microcirculaţia, reduce inflamaţiile și 
cercurile întunecate, netezeşte și întinde pielea.

4) De ce Matrixyl® 3000 nu a fost descris şi în compoziția cremei de zi, deși conține aceleași 
peptide?

Am folosit o concentraţie mai scăzută a acestui ingredient în crema Silver Impulse de zi. Este o cantitate 
suficientă pentru îngrijirea zilnică a pielii, pentru a obţine rezultate optime, totuși, concentraţia este însă prea mică 
pentru a utiliza numele patentat de Matrixyl® 3000.
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Fontainavie Silver Impulse de zi?

Crema Silver Impuls de zi este o formulă inovatoare cu argint, complexul format din Tripeptida-1 și Tetrapeptida-7, 
precum și cu acid hialuronic, pentru a calma și a hidrata pielea, precum și pentru a-i păstra aspectul frumos 
şi tineresc pentru mai mult timp. Aceasta hrănește pielea și o protejează de efectele condiţiilor atmosferice 
nefavorabile. Are o textură ușoară.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema contine un complex format din Tripeptida-1 şi Tetrapeptida-7, argint, care previne inflamaţiile şi 
iritaţiile, acid hialuronic și cafeină, care stimulează micro-circulaţia. În plus, crema conţine extract calmant 
de mușețel și extract de ginseng, care stimulează regenerarea pielii.

3) Cum trebuie să fie utilizată crema de zi?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe faţă şi 
gât şi masaţi uşor. Utilizaţi în fiecare dimineaţă. 

CREMA SILVER 
IMPULSE DE ZI
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Fontainavie Silver Impulse de noapte?

Crema Silver Impulse de noapte este un amestec bogat de ingrediente active cu un efect intens hrănitor: 
inovatorul Matrixyl® 3000 întârzie procesele de îmbătrânire a pielii, argintul are grijă de echilibrul său, iar acidul 
hialuronic o hidratează perfect. Rezultatul: reducerea semnelor de deshidratare și de iritare ale pielii. Crema 
normalizează tulburările lipidice ale tenului mixt şi gras.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema de noapte conţine inovatorul Matrixyl® 3000, argint, acid hialuronic și cafeină. Ginsengul 
stimulează reînnoirea pielii, muşețelul o calmează, iar extractul de rădăcină de angelică are proprietăţi 
antiinflamatorii. Bogat în acizi grași esenţiali nesaturaţi (UFA), uleiul de primula previne deshidratarea pielii și are 
un efect regenerant, în timp ce aloe vera asigură alinare.

3) Cum trebuie să fie utilizată crema de noapte?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe faţă şi 
gât şi masaţi uşor. Utilizaţi în fiecare seară, pe pielea curăţată.

CREMA SILVER 
IMPULSE DE NOAPTE

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

SILVER IMPULSE NIGHT CREAM



1) Ce este mai special în legătură cu crema Silver Impulse pentru zona ochilor?

Crema Silver Impuls pentru zona ochilor revitalizează, calmează şi relaxează pielea delicată din jurul ochilor. 
Matrixyl® 3000 previne lăsarea pielii, îmbunătăţește tonusul și elasticitatea, în timp ce extractul de mușeţel reduce 
edemele şi tumefierile.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema pentru zona ochilor conţine inovatorul Matrixyl® 3000 și argint. Cafeina stimulează microcirculaţia, 
reduce umflăturile și cercurile întunecate, în timp ce mușețelul reduce tumefierile. Extractul de rădăcină de 
coada calului are un efect de regenerare. Cu vitamina E antioxidantă..

3) Cum trebuie să fie utilizată crema pentru zona ochilor?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe pielea 
din jurul ochilor şi tamponaţi uşor. Utilizaţi în fiecare dimineaţă şi seară, pe pielea curăţată. Evitaţi contactul direct 
cu ochii.

CREMA SILVER IMPULSE 
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1) Pentru ce tip de ten este recomandată seria Fontainavie Caviar Revival?

Aceasta linie de produse este recomandată pentru pielea uscată, lipsită de strălucire şi care are nevoie de 
hrănire.

2) Ce ingrediente active benefice pentru piele sunt conținute în cremele Caviar Revival?

Cremele Caviar Revival conţin extract de caviar, bio colagen, acid hialuronic şi un complex de peptide şi diamant.

3) Cum acționează aceste ingrediente?

Extractul de caviar este izvorul tinereţii care vine din adâncurile mării. Acesta are proprietăţi de întinerire și hidratare, 
conţine substanţe nutritive valoroase, care sunt benefice pentru piele, cum ar fi aminoacizi și acizi grași esenţiali. 
Bio colagenul, reprezentând colagenul marin natural, extras din pește, este un ingredient de o excepţională 
puritate și de înaltă concentraţie; este responsabil de tonusul, netezimea și fermitatea pielii. Acesta hidratează, 
întinereşte și regenerează, creează un film delicat de protecţie împotriva pierderii excesive a apei. Complexul 
peptide-diamant are proprietăţi anti-îmbătrânire, îmbunătăţește flexibilitatea și elasticitatea pielii. Acidul 
hialuronic hidratează și hrănește pielea.

4) De unde provine bio colagenul folosit în cremele de Caviar Revival?

Bio colagenul este bazat pe materia primă naturală din peşte, contrar colagenului hidrolizat. Este produs din 
pielea unei specii de pește numită ling (mihalţ), un membru al familiei de pești-cod. Este capturat în Atlanticul de 
Nord (zona FAO27).

5) Ce este atât de special în legătură cu bio colagenul utilizat în cosmeticele Fontainavie?

Bio colagenul utilizat în cosmeticele Fontainavie Caviar Revival este un ingredient activ de înaltă puritate și foarte 
concentrat. Cremele de zi și de noapte conţin până la 2% bio colagen.

6) De ce este colagenul atât de important pentru pielea noastră?

Colagenul este unul dintre principalele componente ale ţesutului conjunctiv și ale dermei. Este o proteină foarte 
importantă în organismul uman, deoarece este răspunzător pentru buna funcţionare a 30% din toate proteinele 
și până la 70% din proteinele dermice. Este o proteină fibroasă, care acţionează ca o proteină structurală, 
menţinând straturile superioare ale pielii. Împreună cu elastina, acesta este responsabil pentru fermitatea și 
elasticitatea pielii și o face mai rezistentă. Degradarea sa în piele se manifestă prin îmbătrânirea accelerată, 
apariţia de linii și riduri, rugozitatea pielii. Este important faptul că bio colagenul utilizat în gama Caviar Revival are o 
compoziţie de aminoacizi similară compoziţiei colagenului de tip 1, care se găsește cel mai mult în piele.

CAVIAR REVIVAL
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Caviar Revival de zi?

Crema Caviar Revival de zi conţine extract de caviar - un adevărat elixir al tinereţii pentru piele. Acesta 
funcţionează în sinergie cu bio colagenul concentrat, care influenţează netezimea și fermitatea pielii, creând un 
film delicat de protecţie pe suprafaţa sa. Adaosul de aur de 24 de carate este un purtător excelent de nutrienţi.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema conţine bio colagen, extract de caviar, un complex de peptide şi diamant, acid hialuronic și aur de 
24 de carate. Este bogată în extract regenerant de ginseng. Cu cafeină, care stimulează microcirculaţia.

3) Cum trebuie să fie utilizată crema de zi?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe faţă şi 
gât şi masaţi uşor. Utilizaţi în fiecare dimineaţă. 

CREMA CAVIAR 
REVIVAL DE ZI
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1) Ce este mai special în legătură cu crema Caviar Revival de noapte?

Crema Caviar Revival de noapte asigură regenerarea pielii în timpul nopţii, datorită unui amestec bogat de 
ingrediente active valoroase. Extractul de caviar are proprietăţi de întinerire, bio colagenul de înaltă concentraţie 
tonifică și conferă fermitate pielii, în timp ce acidul hialuronic o hidratează perfect.

2) Care sunt ingredientele active conținute în cremă?

Crema de noapte conţine bio colagen, extract de caviar, un complex de peptide şi diamant, acid 
hialuronic, precum şi cafeină, argint și extract de ginseng. 

3) Cum trebuie să fie utilizată crema de noapte?

Luaţi o cantitate mică din cele două faze ale cremei, folosind spatula. Amestecaţi-le bine, apoi aplicaţi pe faţă şi 
gât şi masaţi uşor. Utilizaţi în fiecare seară, pe pielea curăţată.

CREMA CAVIAR 
REVIVAL DE NOAPTE
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1) Ce este mai special în legătură cu serul Caviar Revival pentru zona ochilor?

Serul Caviar Revival pentru zona ochilor este bogat în extract valoros de caviar, care este baza hrănirii perfecte a 
pielii delicate din jurul ochilor. Efectul său a fost îmbunătăţit prin adaosul de bio colagen, care are proprietăţi de 
tonifiere a pielii și prin complexul unic peptide-diamant.

2) Care sunt ingredientele active conținute în ser?

Serul Caviar Revival pentru zona ochilor conţine bio colagen, extract de caviar și un complex de peptide 
şi diamant. Uleiul de argan are un efect antioxidant și regenerant, în timp ce extractul de rădăcină de iris 
leopard (Belamcanda chinensis) susţine acţiunea anti-îmbătrânire, asigurând hidratarea și elasticitatea pielii.

3) Cum trebuie să fie utilizat serul pentru zona ochilor?

Luaţi o cantitate mică de ser, folosind spatula, apoi aplicaţi pe pielea din jurul ochilor şi tamponaţi uşor. Utilizaţi în 
fiecare dimineaţă şi seară, pe pielea curăţată. Evitaţi contactul direct cu ochii.

SERUL CAVIAR REVIVAL 
PENTRU ZONA OCHILOR
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