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Козметика ANEW от AVON - Лидер в грижата за кожата през годините!

През 1997 година AVON прави истинска революция на козметичния пазар с
въвеждането на нова серия бяла козметика ANEW. За първи път компанията AVON
представя на масовия козметичен пазар технологията с алфа-хидрокси киселини и
използва витамините A и C в продуктите срещу стареене на кожата.

През 2000 г. компанията AVON представя Възстановяващия крем ANEW Retroactive,
който атакува процеса на стареене на клетъчно ниво.

През 2003 г . институтът ANEW открива технологията "Derma 3X", която намалява
дълбоките бръчки и я прилага в Коригиращия крем за линии и бръчки ANEW Clinical.
Използването на нанотехнологията в козметичните продукти дава забележителни
резултати при възстановяване контура на лицето на зрялата кожа.

През 2005 г. компанията AVON представя на козметичния пазар подмладяващата
терапия ANEW Alternative: първата, която внася обрат във вредния за кожата процес на
гликация, стимулира естествените свойства на кожата и се бори със средно
забележимите следи от остаряване.

През 2006 г. AVON представя първата по рода си терапия с двойна формула, която
осигурява цялостна грижа за кожата в областта на очите - Лифтинг на околоочния
контур ANEW Clinical.

През 2007 г. AVON разкрива силата на два ключови протеина на кожата. Елексирът и
Нощният крем за пълноценно възстановяване ANEW Ultimate са първите продукти,
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разработени за да стимулират протеините на младостта създаващи по-здрави, млади
клетки и протеините възстановяващи структурата на кожата, подсилващи младежката й
архитектура.

През 2008 г. Институтът по Иновации и технологии ANEW представя революционна
нова серия за грижа за кожата ANEW Rejuvenate. Нейната основна цел са първите
следи от остаряване на кожата - фините линии, неравномерния тен, разширените пори.
Подпомага поддържането на по-свежа, млада и жизнена кожа.

През 2009 г. AVON въвежда комплекс Gold Polypeptide в новата Златна емулсия за
нощна употреба Anew Ultimate - създадена за да попълни водните резервоари на
кожата и да запази младежката й структура. Само за 14 дни кожата изглежда
подмладена с 5 години.

В кампания 14/2009 на AVON предстои представяне на нова серия ANEW Reversalist,
която ще замени серията ANEW Alterantive. За първи път AVON прилага формула с
Активинол, подпомагаща запълването на бръчките, намаляваща обезцветяването на
кожата и възстановяваща стегнатостта й. AVON представя Подмладяващ нощен крем
ANEW Reversalist и Подмалядяващ серум ANEW Reversalist.

Всички продукти от серията ANEW са тествани за съвместимост с човешката кожа и за
възможни алергични реакции.
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