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DZIAŁANIE:
• ujędrniające
• regenerujące
• redukujące zmarszczki
• modelujące owal twarzy

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• złoto koloidalne 
• czynniki wzrostu (EGF)
• BIO-Placenta

SkÓRa Z UtRatĄ
JĘdRnOŚCi

PROBLEM:
• opadający owal twarzy
• zmarszczki
• utrata jędrności

EGF Gold Tonic
Żelowy tonik z koloidal-
nym złotem i czynnikami 
wzrostu
Polecany dla skóry z utratą 
jędrności. Pobudza rewitaliza-
cję skóry, długotrwale nawilża 
i rozjaśnia. Wyjątkowa formu-
ła pozwala na aplikację toniku 
za pomocą dłoni, bez użycia 
wacika.

200 ml 
kod 22523

38,-

EGF Peptide Gel
Peptydowy żel do demaki-
jażu z koloidalnym złotem
Polecany dla skóry z utratą 
jędrności. Zawiera BIO-Pla-
centę bogatą w czynniki 
wzrostu EGF. Zmniejsza 
widoczność zmarszczek oraz 
długotrwale i dogłębnie nawil-
ża skórę. Złoto rozświetla 
i zapewnia świeży wygląd. 

200 ml 
kod 22521

38,-

EGF Gold Mousse Cream
Peptydowy krem w musie
z koloidalnym złotem 
i BiO-Placentą
Stymuluje produkcję kola-
genu i elastyny, poprawiając 
sprężystość i napięcie skóry. 
Drobinki złota zapewniają 
widoczne rozświetlenie skó-
ry, a unikalna lekka formuła 
musu tworzy idealną bazę 
pod makijaż. 

50 ml 
kod 22526

130,-

• modelujące owal twarzy• modelujące owal twarzy• modelujące owal twarzy

Peptydowy żel do demaki-
jażu z koloidalnym złotem
Polecany dla skóry z utratą 
jędrności. Zawiera BIO-Pla-
centę bogatą w czynniki 
wzrostu EGF. Zmniejsza 
widoczność zmarszczek oraz 
długotrwale i dogłębnie nawil-

nOwOŚĆ nOwOŚĆ nOwOŚĆ

Stosowane do codziennej pielęgnacji 
kosmetyki zawierające czynniki 
wzrostu naskórka i koloidalne złoto, 
w krótkim czasie widocznie ujędrnią 
skórę, zmniejszą widoczność zmarsz-
czek i wymodelują owal twarzy. 
Ponadto, rozświetlą i przywrócą blask 
nawet najbardziej zmęczonej skórze.
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DZIAŁANIE:
• wybielające
• wyrównujące koloryt

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• Chromabright™
• ALBATIN®

• witamina C
• kwas mlekowy

SKÓRA
Z PRZeBaRwieniaMi

PROBLEM:
• przebarwienia
• plamy hiperpigmentacyjne
• szara cera
• nierównomierny koloryt

Giga White Day Cream*

wybielająco-ochronny 
krem na dzień
Rozjaśnia plamy i poprawia 
koloryt

Blokuje syntezę melaniny, 
rozjaśnia plamy i poprawia 
koloryt skóry, dzięki innowa-
cyjnemu ALBATIN®. Zawiera 
fi ltry UV.

50 ml 
kod 1856

85,-

Giga White Night Elixir*

eliksir wybielający na noc
Krem do nocnej pielęgnacji 
skóry. Rozjaśnia przebar-
wienia, reguluje proces 
złuszczania naskórka 
i wytwarzania melaniny. 

50 ml 
kod 1857

90,- 

Rozjaśnienie przebarwień

*Do wyczerpania zapasów.

white Line
Linia wybielająca polecana jest do 
domowej kuracji likwidującej 
przebarwienia.
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Zmarszczki 
znikają 
w kilka 
sekund
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SkÓRa dOJRZała
Ze ZMaRSZCZkaMi                                                           

     Rano
• Umyj skórę hydrofi lową oliwką 8’Oils Cleanser, wypompuj na dłoń 

1-2 porcje preparatu i połącz z odrobiną wody, aby powstała emulsja.
• Przetrzyj skórę tonikiem z jaskółczą śliną Salangana tonic 

- przywróci skórze naturalne pH, dzięki czemu substancje aktywne 
z kolejnych preparatów wnikną głębiej.

• Zaaplikuj na całą twarz, także na skórę pod oczami oraz szyję, zawartość 
perełki z jedwabiem z pajęczej sieci Spider Silk Pearls.

• Nałóż liftujący krem z jadem węża 60 Seconds Snake Cream.

     wieczór
• Zmyj makijaż oliwką 8’Oils Cleanser,  wypompuj na dłoń 1-2 porcje 

preparatu i połącz z odrobiną wody, aby powstała emulsja.
• Przetrzyj skórę tonikiem z jaskółczą śliną Salangana tonic.
• Nałóż na twarz i szyję Salangana night Cream – odżywczy, rozjaśniają-

cy przebarwienia krem z przeciwstarzeniową jaskółczą śliną.

     Raz w tygodniu
• Aby składniki aktywne z preparatów, które stosujesz wnikały w skórę 

głębiej i dawały lepsze efekty, raz w tygodniu wykonuj peeling twarzy, 
szyi i dekoltu, używając Silica Peel.

• Niewielką porcję peelingu wielkości orzecha laskowego połącz z odrobi-
ną wody i przemasuj skórę okrężnymi ruchami - im więcej użyjesz wody, 
tym mniejsza będzie siła tarcia. Jeżeli Twoja skóra wymaga mocniej-
szego peelingu, możesz pominąć użycie wody i przeprowadzić go „na 
sucho”.

PROBLeM:
• utrata jędrności
• zmarszczki
• skóra dojrzała

dZiałanie:
• liftujące
• spłycające zmarszczki
• likwidujące blizny i przebarwienia
• wygładzające

Składniki aktywne:
• jad węża
• śluz ślimaka
• jaskółcza ślina
• placenta owcza
• pajęczy jedwab

Snake Filler
wypełniacz zmarszczek 
z jadem węża
Odżywia i uelastycznia skórę 
oraz widocznie poprawia 
jej kondycję. Zapobiega 
powstawaniu zmarszczek 
poprzez hamowanie skur-
czów mięśni.

15 ml 
kod 22445

69,- 

nOwOŚĆ
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8'Oils Cleanser
Hydrofi lna oliwka do dema-
kijażu na bazie 8 olejków
Zapewnia dokładne 
i łagodne oczyszczanie 
skóry bez naruszania 
ochronnego płaszcza 
hydrolipidowego.
200 ml 
kod 2226

37,-

Salangana Tonic
tonik z jaskółczą śliną
Przywraca skórze naturalne 
pH, oczyszcza pory skórne
z pozostałości makijażu
i zanieczyszczeń. Pozosta-
wia uczucie świeżości oraz 
eliminuje efekt „ściągania”.

200 ml 
kod 2228

37,-

Silica Peel
Gruboziarnisty peeling 
z krzemionką
Dokładnie usuwa martwe 
komórki naskórka, pozosta-
wiając skórę gładką jak po 
zabiegu mikrodermabrazji. 
Idealny dla cery dojrzałej 
z licznymi bruzdami 
i zmarszczkami.
50 ml 
kod 2230

57,-

Snail Mucin Cream
krem regenerujący ze ślu-
zem szczęśliwego ślimaka
Poprzez stymulację syntezy 
kolagenu i elastyny wyraźnie 
wygładza i odmładza skórę. 
Przyspiesza gojenie 
i regenerację uszkodzone-
go naskórka, wchłanianie 
obrzęków, krwiaków 
i zasinień. Działa przeciwza-
palnie.
50 ml 
kod 22442

93,-

BeStSeLLeR

Sprawdź dlaczego ślimak jest szczęśliwy
na www.clarena.pl

8
olejków

Mikroder-
mabrazja
w kremie

antidotum na starzenie się skóry! 
Skóra dojrzała charakteryzuje się utratą jędrności, wiotkością, zmarszczkami oraz widocznym efektem fotostarzenia. Postanowiliśmy zniwelować wszystkie 
te objawy i postawiliśmy na zbawienne działanie wyjątkowych składników aktywnych!

Snail Mucin Elixir
eliksir z regenerującym 
śluzem ślimaka
Działa regeneracyjnie 
i ułatwia odnowę uszkodzo-
nego naskórka. Poprzez sty-
mulację syntezy kolagenu 
i elastyny wyraźnie wygła-
dza i odmładza skórę. Niwe-
luje rumień i podrażnienia.

30 ml 
kod 22372

86,-

Idealny 
po inten-
sywnych 
zabiegach
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Salangana Night Cream
krem na noc 
z jaskółczą śliną
Stymuluje naturalny poten-
cjał rozwoju komórek skóry, 
zapewniając pogrubienie 
ścieńczałej i wiotkiej cery. 
Zamknięty w liposomach 
kompleks rozjaśnia plamy 
i przebarwienia oraz hamuje 
proces melanogenezy.

50 ml 
kod 2240

93,-

Poison Mini Set
Zestaw zawiera:
• 8'Oils Cleanser
• 60 Seconds Snake Cream
30 ml + 15 ml 
kod ZESTAW 0088

21,-

Snail & Salangana Mini Set
Zestaw zawiera:
• Snail Mucin Cream 
• Salangana Night Cream
15 ml + 15 ml 
kod Z 0410

29, -

ideaLny w POdRÓŻyideaLny w POdRÓŻy

Spider Silk Pearls
Perły z jedwabiem 
z pajęczej sieci
Jedwabisty żel zamknięty 
w formie pereł doskonale 
wygładza skórę, zapobiega 
ucieczce wody z naskórka 
oraz absorbuje nadmiar 
sebum.

30 szt.
kod 1752

54,-

Bezpieczna alternatywa botoksu
W ostatnich latach zainteresowanie naukowców zwróciło się w stronę nowych, nietypowych surowców kosmetycznych. Ich niezwykłe właściwości Clarena 
wykorzystała w linii przeznaczonej dla skóry dojrzałej, wiotkiej, z licznymi zmarszczkami – Poison Line. I chociaż zawartość jadu węża, śluzu ślimaka, pajęczyny 
czy jaskółczej śliny w preparatach pielęgnacyjnych może nieco dziwić, warto zainteresować się tymi nowościami. Mają one bowiem niezwykły wpływ na stan 
skóry. Kremy, maski czy koncentraty zawierające te składniki pomogą w zachowaniu zdrowego, młodego i promiennego wyglądu. 

Zawiera 
jedwab 
z pajęczej 
sieci

60 Seconds Snake Cream
Przeciwzmarszczkowy 
krem z jadem węża
Zapobiega powstawaniu 
zmarszczek poprzez 
hamowanie skurczów mię-
śni. Lekka formuła sprawia, 
że krem szybko się wchłania 
i stanowi doskonałą bazę 
pod makijaż. Regularne 
stosowanie gwarantuje ela-
styczność skóry i spłycenie 
zmarszczek mimicznych.
50 ml 
kod 2239

93,-

Hamuje
skurcze
mięśni

BeStSeLLeR
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Fluid Foundation Lift
Liftujący i ujędrniający
Idealnie stapia się ze skórą 
i tuszuje jej niedoskonałości.

Ivory - 30 ml - kod 1525
Natural - 30 ml - kod 1526

69,-

Fluid Foundation Satin
Rozświetlający z drobin-
kami
Łagodzi podrażnienia, pielę-
gnuje i wzmacnia suchą 
oraz wrażliwą skórę.

Natural - 30 ml - kod 1507

69,-

Mineral Foundation
Mineralny, oddychający
Mineralny podkład oddycha-
jący dla cery wrażliwej 
i trądzikowej.

Alabaster - 10 ml - kod 1537
Amber - 10 ml - kod 1541
Alabaster - 30 ml - kod 1536
Amber - 30 ml - kod 1540

26,- 10 ml  69,- 30 ml

BB Cream*

kamuflujący i kryjący
Dla każdego rodzaju cery. 
Nie powoduje efektu maski.

Alabaster - 10 ml - kod 1531 
Almond - 10 ml - kod 1533 
Amber - 10 ml - kod 1535
Amber - 30 ml - kod 1534
Almond - 30 ml - kod 1532
Alabaster - 30 ml - kod 1530

26,- 10 ml  69,- 30 ml

DD Cream*

Rozświetlający
Lekki podkład ujędrniający 
i wygładzający, dla cery 
suchej i dojrzałej.

Almond - 10 ml - kod 1555 
Amber - 10 ml - kod 1557
Amber - 30 ml - kod 1556

26,- 10 ml  69,- 30 ml

Beauty Płatek Clarena
Płatek o unikalnym kształcie 
i strukturze gwarantuje 
perfekcyjne nałożenie pod-
kładu. Nie zawiera lateksu, 
jest hipoalergiczny 
i bezzapachowy.

1 szt. 
kod 15600

49,-

Fluid Foundation Matt
Matujący i korygujący
Gwarantuje długotrwałe 
zmatowienie skóry tłustej 
i mieszanej.

Ivory - 10 ml - kod 1558
Natural - 10 ml - kod 1559
Natural - 30 ml - kod 1504

26,- 10 ml  69,- 30 ml

CC Cream*

kryjący 
Podkład do codziennej pie-
lęgnacji cery naczyniowej.

Amber - 10 ml - kod 1553
Almond - 10 ml - kod 1551
Alabaster - 30 ml - kod 1548
Almond - 30 ml - kod 1550
Amber - 30 ml - kod 1552

26,- 10 ml  69,- 30 ml

Long Lasting Couperose
Maskujący naczynka
Kryjący fluid do cery
naczyniowej.

Natural - 30 ml - kod 1501

69,-

Fluidy i kremy fluidowe
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Long Lasting Couperose

30 ml                    30 ml              10 ml

Alabaster (Ivory)                             Almond (Natural)                           Amber

nOwOŚĆ

Perfect Mat
Bibułki matujące
Bibułki z cienką warstwą
pudru absorbują nadmiar
sebum i matują, pozostawia-
jąc skórę odświeżoną i czy-
stą. Nie naruszają makijażu.

30 szt. 
kod 1512

17,-

Fluid Camouflage* 
kamuflujący i kryjący
Przeznaczony do pielęgnacji 
cery z niedoskonałościami 
i przebarwieniami.

Amber - 30 ml - kod 1546
Almond - 30 ml - kod 1544

69,-

*Do wyczerpania zapasów.
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SKÓRA 
NIEDOTLENIONA 
i ZMĘCZOna

     Rano
• Umyj twarz żelem tlenowym O2xy Hybrid Gel, który w kontakcie z wodą zmienia się w mleczko. Delikatnie 

i dokładnie oczyści oraz wygładzi skórę.
• Przetrzyj twarz płatkiem kosmetycznym zwilżonym tonikiem O2xylogic tonic, aby przywrócić skórze właściwe pH 

i przygotować ją na przyjęcie składników aktywnych kremu.
• Nałóż na twarz, szyję i dekolt O2xylogic Cream – usprawni oddychanie komórkowe i spowolni procesy starze-

nia.

     wieczór
• Umyj twarz żelem tlenowym O2xy Hybrid Gel. Usuniesz w ten sposób makijaż i zanieczyszczenia nagroma-

dzone w ciągu dnia. Oczy zmyj za pomocą 2-Phase eye Cleanser’a.
• Przetrzyj twarz płatkiem kosmetycznym zwilżonym tonikiem O2xylogic tonic.
• Zaaplikuj na skórę i delikatnie wmasuj kilka kropli 3-phase O2xylogic Serum, które doskonale nawilży i dotleni 

skórę, jednocześnie wspomoże walkę z wolnymi rodnikami powodującymi starzenie. Serum można stosować 
codziennie lub w razie potrzeby (np. raz w tygodniu). Nie zapomnij wstrząsnąć przed użyciem w celu połącze-
nia faz!

• Na twarz, szyję i dekolt nałóż O2xylogic Cream.

PROBLeM:
• skóra szara i zmęczona
• skóra dojrzała
• skóra tłusta i mieszana

dZiałanie:
• nawilżające
• witalizujące
• dotleniające
• przeciwstarzeniowe
• normalizujące

Składniki aktywne:
• aktywny tlen
• Oxycell®

• Sepitonic™ M3
• Riboxyl™
• witamina E

Jak działa aktywny tlen?
Aktywny tlen ustabilizowany w emulsji stymuluje 
wewnętrzną odporność skóry i usprawnia oddychanie 
komórkowe.

Dowiedz się więcej na www.clarena.pl
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O2xylogic Tonic
tlenowy tonik
Delikatnie oczyszcza 
cerę, poprawia natlenienie 
komórek skóry, przywraca 
jej właściwe pH, nawilża 
i odświeża. Chroni skórę 
przed czynnikami przyspie-
szającymi starzenie takimi 
jak wolne rodniki.

200 ml
kod 22509

36,-

O2xy Hybrid Gel
Hybrydowy żel tlenowy
Żel pod wpływem wody 
zamienia się w delikatne 
mleczko do demakijażu. 
Stymuluje oddychanie 
komórkowe, spowalnia pro-
cesy starzenia oraz niweluje 
działanie wolnych rodników. 
Wzmacnia naturalną barierę 
ochronną oraz zmiękcza 
skórę. 

100 ml
kod 22505

36,-

O2xylogic Cream
krem tlenowy o lekkiej 
konsystencji pianki
Usprawnia oddychanie 
komórkowe i spowalnia 
procesy starzenia. Poprawia 
natlenienie komórek skóry, 
wyraźnie wygładza
i rozjaśnia skórę, nadając jej 
promienny blask.

50 ml
kod 22501

125,-

3-phase O2xylogic Serum
3-fazowe serum tlenowe
Sepitonic™ M3 stymuluje 
oddychanie komórkowe 
i zwiększa natychmiastową 
dostępność tlenu, popra-
wiając natlenienie skóry. 
Pentavitin® intensywnie 
i długotrwale nawilża, redu-
kuje suchość i podrażnienia, 
a witamina E działa prze-
ciwrodnikowo i nawilżająco.

30 ml
kod 22502

110,-

O2xylogic Mini Set
Zestaw zawiera:
• O2xy Hybrid Gel
• O2xylogic Cream
15 ml + 15 ml 
kod Z 0411

33,- 

ideaLny w POdRÓŻy

Bezinwazyjna infuzja tlenowa
Tlen to pierwiastek niezbędny do życia całego organizmu ludzkiego, również skóry. Jego obecność jest konieczna do przeprowadzania wielu ważnych procesów 
biochemicznych. Stymuluje syntezę kolagenu i angiogenezę oraz działa antybakteryjnie i antyseptycznie. Jednak z wiekiem ilość przyswajanego tlenu przez 
komórki skóry znacznie spada. Dodatkowo, ogromny wpływ na stan jej dotlenienia ma styl życia jaki prowadzimy. Stres, niezdrowa dieta, wielogodzinne przeby-
wanie w zamkniętych pomieszczeniach to tylko część czynników, które obniżają poziom ilości tego ważnego pierwiastka w naszej skórze.

4%
aktywnego 
tlenu

2%
aktywnego 
tlenu

BeStSeLLeR
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SKÓRA 
Z PieRwSZyMi
OZnakaMi 
STARZENIA

Li
PO

SO
M

 C
eR

tU
S 

CO
LL

aG
en

 L
in

e

100% Certus Collagen 
Beauty Drink*

kolagenowy Beauty drink 
o działaniu odmładzającym
Napój kolagenowy, oparty 
na japońskiej recepturze, 
z 6 gramami czystego 
kolagenu oraz 120 mg 
witamin. Spowalnia procesy 
starzenia i odbudowuje 
włókna kolagenowe.

8 x 60 ml
kod 4119

59,- 
*Do wyczerpania zapasów.

     Rano
• Umyj twarz, szyję i dekolt liposomową emul-

sją Certus Collagen emulsion z kolagenem, 
która szybko i dokładnie oczyści skórę.

• Przetrzyj skórę wacikiem nasączonym lipo-
somowym tonikiem Certus Collagen Lotion, 
który przywróci właściwe pH i odświeży skórę.

• Zaaplikuj na skórę – w zależności od potrzeb 
– krem liposomowy Liposom Certus Colla-
gen Cream, który wspomaga syntezę kolage-
nu, nawilża i odżywia lub Microcollagen 
& Peptide P3 Cream o działaniu napinającym, 
przeciwstarzeniowym i nawilżającym.

    wieczór
• Zmyj makijaż i zanieczyszczenia za pomocą 

Certus Collagen emulsion. Do demakijażu 
oczu użyj 2-Phase eye Cleanser.

• Przetrzyj skórę tonikiem Certus Collagen 
Lotion.

• Zregeneruj skórę podczas snu energetyzują-
cą maską Sleeping Collagen Mask.

• Zaaplikuj odpowiedni krem Liposom Certus 
Collagen lub Microcollagen & Peptide P3 
Cream.

     dodatkowo
• Wzmocnij przeciwstarzeniowe działanie ko-

smetyków za pomocą 100% Certus Collagen 
Beauty drink. Napój z czystym kolagenem 
i witaminami dostarczy skórze od wewnątrz 
niezbędnych do walki z oznakami czasu 
składników odżywczych.

Pyszny
jabłkowy
smak!

PROBLeM:
• pierwsze oznaki starzenia
• utrata napięcia
• zmarszczki mimiczne
• przesuszenie skóry

dZiałanie:
• energetyzujące
• przeciwstarzeniowe
• wygładzające

Składniki aktywne:
• kolagen zamknięty
 w liposomach
• mikrokolagen
• witaminy i peptydy

Sleeping Collagen Mask
Maska energetyzująca 
z kolagenem na noc
Regeneruje skórę podczas 
snu. Pobudza procesy 
naprawcze skóry, wzmacnia 
ją i ujędrnia. Spowalnia sta-
rzenie i rewitalizuje skórę.

100 ml
kod 11820

79,- 

nOwOŚĆ
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Certus Collagen Lotion
Liposomowy tonik 
z kolagenem  
Tonik z kolagenem 
zamkniętym w liposomach 
poprawia elastyczność skó-
ry i zwalcza pierwsze oznaki 
starzenia.

200 ml 
kod 1173

35,-
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Microcollagen 
& Peptide P3 Cream
krem mikrokolagenowo-
-peptydowy
Mikrokolagen i kompleks 
peptydowy zawarte
w kremie poprawiają napię-
cie skóry i wygładzają ją. 
Redukuje pierwsze oznaki 
starzenia.

50 ml 
kod 1166

86,-

Liposom Certus 
Collagen Cream
Liposomowy krem 
z kolagenem 
Kolagen zamknięty w lipo-
somach wspomaga odnowę 
włókien podporowych skóry. 
Krem nawilża, wygładza, 
ujędrnia skórę oraz spowal-
nia procesy starzenia.

50 ml 
kod 1178

86,-

Certus Collagen Emulsion
Liposomowa emulsja 
z kolagenem 
Formuła emulsji do dema-
kijażu dokładnie oczyszcza 
i odświeża skórę. Nawilża, 
odżywia oraz spowalnia 
procesy starzenia.

200 ml 
kod 1171

35,-

Certus Collagen Mini Set
Zestaw zawiera:
• Certus Collagen Lotion
• Liposom Certus Collagen 

Cream

30 ml + 15 ml 
kod ZESTAW 0068

21,- 

ideaLny w  POdRÓŻy

Kolagen jest odpowiedzialny za elastyczność skóry, a jego ubytki powodują powstawanie zmarszczek. Dlatego też wprowadzenie kolagenu do kremów zrewolu-
cjonizowało codzienną pielęgnację. Kolagen to sposób, aby spowolnić proces starzenia.

Pielęgnacja przeciwstarzeniowa z kolagenem
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PROFESJONALNA
PieLĘGnaCJa 
włOSÓw

PROBLeM:
• suche i zniszczone włosy
• włosy matowe
• rozdwojone końcówki włosów

dZiałanie:
• silnie nawilżające
• wygładzające i scalające końcówki
• regenerujące i odbudowujące
• nabłyszczające i chroniące kolor

Składniki aktywne:
• niskocząsteczkowy
 kwas hialuronowy
• jedwab z pajęczej sieci
• ekstrakt z kawioru i perły
• Pentavitin®

Spider Silk & Hyaluron
Mini Set
Szampon i odżywka
z kwasem hialuronowym
i jedwabiem pajęczym
Zestaw zawiera:
• Spider Silk & Hyaluron 

Shampoo
• Spider Silk & Hyaluron 

Conditioner
30 ml + 30 ml 
kod Z 0372

16,-

Spider Silk Thermo Spray
Ochronny spray z jedwabiem 
pajęczym do prostowania 
włosów
Hydrolizowany jedwab uzupeł-
nia ubytki w naturalnej struk-
turze włosa i zatrzymuje 
wilgoć na jego powierzchni. 
Dzięki temu włosy są 
gładkie, miękkie i błyszczą-
ce, łatwo się układają i nie 
elektryzują się.
200 ml
kod 33005

54,-

ideaLny w POdRÓŻy

Caviar Absolute
Mini Set
Mini zestaw do włosów 
farbowanych
Zestaw zawiera:
• Caviar Absolute Colour 

Shampoo
• Caviar Absolute Colour 

Conditioner
30 ml + 30 ml 
kod Z 0371

16,-

ideaLny w POdRÓŻy
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Caviar Absolute Colour 
Shampoo
kawiorowy szampon
przeznaczony do mycia 
włosów farbowanych
Kawior wspomaga regenerację 
uszkodzeń, głęboko odżywia 
i chroni włosy przed utratą 
wilgoci. Ekstrakt z pereł wspo-
maga odbudowę struktury 
włosów. Olej babassu chroni 
przed uszkodzeniami 
i wypłukiwaniem koloru.
200 ml
kod 33007

47,-

Caviar Absolute Colour 
Conditioner
kawiorowa odżywka 
do włosów farbowanych
Wspomaga ochronę koloru 
oraz intensywnie odbu-
dowuje strukturę włosa. 
Kawior ułatwia regenerację 
uszkodzeń i odżywia włosy, 
a wraz z ekstraktem z perły 
chroni je przed niekorzyst-
nym wpływem środowiska 
i utratą wody.
200 ml
kod 33009

50,-
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Spider Silk & Hyaluron 
Shampoo
Hialuronowy szampon 
z jedwabiem pajęczym 
Kwas hialuronowy i Penta-
vitin® chronią włosy przed 
utratą wilgoci i wygładzają 
je. Jedwab z pajęczej sieci 
sprawia, że włosy są gładkie 
i nie plączą się, dodatkowo 
są lepiej chronione przed 
niekorzystnym wpływem 
środowiska i utratą wody.
200 ml
kod 33001

47,-

Spider Silk & Hyaluron 
Conditioner
Hialuronowa odżywka 
z jedwabiem pajęczym
Dogłębnie nawilża, chroni 
oraz pielęgnuje nadając 
jedwabistą gładkość nawet 
bardzo zniszczonym włosom. 
Zastosowanie odżywki uła-
twia rozczesywanie włosów.
200 ml
kod 33003

50,-

Caviar 10in1 Renew Spray 
Multifunkcyjna kawiorowa 
odżywka w sprayu
Odżywka bez spłukiwania 
zapewniająca 10 korzyści dla 
włosów: ułatwia rozczesy-
wanie i układanie, regeneruje, 
chroni kolor, odbudowuje 
strukturę włosa, zabezpiecza 
przed promieniowaniem UV 
i wolnymi rodnikami, nawilża, 
wygładza i wzmacnia.
200 ml
kod 33010

54, -

Zniszczone włosy pomogą odbudować szampony i odżywki z innowacyjnymi składnikami: kwasem hialuronowym i jedwabiem z pajęczej sieci oraz z kawiorem 
i perłą. Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy i Pentavitin® zabezpieczają włosy przed ucieczką wody, nie obciążając ich. Odpowiedni poziom nawilżenia 
gwarantują także ekstrakty z kawioru i z perły. Składniki te uzupełniają ubytki w łodygach włosów, wygładzając je i poprawiając ich wygląd. Pajęczy jedwab 
doskonale sprawdza się w okresie zimowym, gdyż jego działanie polega przede wszystkim na tworzeniu bariery ochronnej na powierzchni włosów. Zapobiega 
ona utracie wody, a także chroni przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych.

innowacyjne składniki aktywne w pielęgnacji włosów

BLaSk i wyGładZenie

Zwiększa 
blask i ochronę 
koloru o 85% 
już po 
2 tygodniach 
stosowania*

Ułatwia
rozczesywanie 
włosów o 90% 
już po 1 użyciu*

Do pielęgnacji 
włosów 
farbowanych

Do pielęgnacji 
włosów 
suchych 
i zniszczonych

Wygładza 
niesforne 
włosy
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SkÓRa SUCHa
I ODWODNIONA

     Rano
• Umyj twarz używając mleczka Hyaluron 3d Milk.
• Przetrzyj skórę tonikiem Hyaluron 3d tonic – przywróci jej naturalne pH i przygotuje na wchłanianie składni-

ków aktywnych z preparatów użytych w następnej kolejności.
• Zaaplikuj na twarz Hyaluron 3d elixir – zintensyfi kuje działanie nawilżające i zapewni Ci uczucie komfortu

na cały dzień.
• Po całkowitym wchłonięciu eliksiru nałóż na twarz Hyaluron 3d Cream, nadaje się również pod makijaż.

     wieczór
• Wykonaj demakijaż używając mleczka Hyaluron 3d Milk.
• Przetrzyj skórę tonikiem Hyaluron 3d tonic – przywróci jej naturalne pH i przygotuje na wchłanianie składni-

ków aktywnych z preparatów użytych w następnej kolejności.
• Zaaplikuj na twarz Hyaluron 3d elixir – zintensyfi kuje działanie nawilżające i zapewni Ci uczucie komfortu.
• Po całkowitym wchłonięciu eliksiru nałóż na twarz Hyaluron 3d Cream.

PROBLeM:
• skóra sucha
• skóra wrażliwa
• skóra odwodniona z utratą jędrności

dZiałanie:
• nawilżające
• wygładzające
• ujędrniające

Składniki aktywne:
• HyaCare® Filler CL
• Epidermist 4.0
• Cristalhyal
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Jak działają kosmetyki z linii 
Hyaluron 3d?
Dzięki unikatowemu połączeniu trzech rodzajów kwasu 
hialuronowego kosmetyki Hyaluron 3D zabezpieczają 
przed ucieczką wody, wypełniają zmarszczki, wygładzają 
i ujędrniają skórę.
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Hyaluron 3D Tonic 
Ultranawilżający tonik
Odświeża, nawilża i przy-
wraca właściwe pH. 
Przygotowuje skórę do 
aplikacji kremu.

200 ml
kod 1333

28,-

Hyaluron 3D Milk
Ultranawilżające mleczko 
do demakijażu
Doskonale usuwa makijaż 
i zanieczyszczenia. Dzięki 
trzem rodzajom kwasu
hialuronowego intensywnie 
nawilża i wygładza skórę.

200 ml
kod 1331

35,-

Hyaluron 3D Cream 
Ultranawilżający krem
Kwas hialuronowy posiada 
niezwykłą zdolność do 
przyciągania wody, idealnie 
dopasowuje się do profi lu 
zmarszczek oraz wypełnia 
je dając efekt promiennej, 
napiętej i wyraźnie młodszej 
skóry.

50 ml
kod 1338

74,-

Hyaluron 3D Elixir 
Ultranawilżający eliksir 
z 3 rodzajami kwasu 
hialuronowego
Swoją skuteczność 
zawdzięcza połączeniu 
cząsteczek kwasu hialuro-
nowego o różnej wielkości 
i zdolnościach penetracyj-
nych.

50 ml
kod 1339 N

76,-
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Hyaluron 3D Mini Set
Zestaw zawiera: 
• Hyaluron 3D Tonic 
• Hyaluron 3D Cream
30 ml + 15 ml
kod ZESTAW 0042

21,-

nawilżenie skóry 3 rodzajami kwasu hialuronowego
Z myślą o kompleksowej pielęgnacji suchej, wrażliwej skóry, która wymaga głębokiego i trwałego napięcia oraz ujędrnienia, powstał specjalistyczny program 
gwarantujący błyskawiczne, trójwymiarowe rezultaty nawilżania skóry. Za efekt 3D odpowiadają 3 unikatowe cząsteczki: HyaCare® Filler CL, Cristalhyal oraz  
Epidermist 4.0.

ideaLny w POdRÓŻyBeStSeLLeR

Perfekcyjne 
wygładzenie

Efekt 
wyraźnie 
młodszej 
skóry

Nawilżenie 
z efektem 
3d!
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SkÓRa tłUSta, 
MieSZana 
i tRĄdZikOwa
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     Rano
• Umyj rano twarz żelem Max Matt Gel – usunie nadmiar nagromadzonego podczas nocy sebum.
• Przetrzyj skórę wacikiem zwilżonym tonikiem Max Matt tonic – przywróci skórze jej naturalne pH i przygotuje 

ją na absorpcję składników aktywnych z kolejnych produktów.
• Nałóż na skórę Max Matt Cream – jest to krem silnie matujący, idealny pod makijaż.

     wieczór
• Wieczorem zmyj makijaż używając Max Matt Gel, makijaż z okolicy oczu usuń preparatem do demakijażu 

oczu 2-Phase eye Cleanser.
• Przetrzyj skórę tonikiem Max Matt tonic.
• Nałóż na skórę krem normalizująco-matujący Max Sebum Control Cream, który będzie regulował pracę gru-

czołów łojowych i niwelował niedoskonałości podczas snu.
• W razie miejscowych niedoskonałości możesz stosować na noc acne Reductor Mask – punktową maseczkę 

silnie redukującą i przyspieszającą gojenie wyprysków i stanów zapalnych. Może być aplikowana także na 
większy obszar objęty trądzikiem np. całe czoło.

     doraźnie
• Preparatem SOS do stosowania na dzień jest acne Control Cover – kamuflujący korektor przeciwtrądzikowy 

z olejkiem z drzewa herbacianego i kwasem salicylowym – nie dość że kryje niedoskonałości, to niweluje je 
w ciągu dnia.

• Nie zapomnij mieć zawsze pod ręką bibułek absorbujących nadmiar sebum i matujących skórę Perfect Mat 
- są szybkim i łatwym sposobem usuwania nadmiaru sebum z powierzchni skóry, pozostawiając cerę odświe-
żoną i czystą, nie naruszając makijażu.

     Raz w tygodniu
• Raz w tygodniu stosuj peeling enzymatyczno-mechaniczny aHa Max Forte Peeling, nakładając go na oczysz-

czoną skórę twarzy. Po zmyciu peelingu wodą, przetrzyj skórę tonikiem i nałóż krem.

PROBLeM:
• skóra tłusta i mieszana
• skóra trądzikowa
• rozszerzone pory
• nadmiar sebum

dZiałanie:
• redukujące niedoskonałości
• normalizujące
• matujące
• oczyszczające

Składniki aktywne:
• Sytenol® A
• Canadian Willowherb™

• Pore Reductyl

16



Max Matt Tonic
tonik matujący

Przywraca naturalne pH, 
odświeża i matuje skórę. 
Zmniejsza skłonność
do zanieczyszczania się 
cery i łagodzi podrażnienia.

200 ml
kod 1221

35,-

Max Matt Gel
Żel matujący

Zawiera kwas salicylowy

Delikatnie myje skórę, 
oczyszcza pory i ujścia 
mieszków włosowych. Za-
warty w nim kwas salicylowy 
wpływa na redukcję zaskór-
ników oraz ma działanie 
bakteriobójcze.

200 ml
kod 1223

35,-

AHA Max Forte Peeling
Peeling z kwasami
owocowymi
Skutecznie odblokowuje 
ujścia gruczołów łojowych, 
zapobiega zanieczyszczaniu 
się skóry i powstawaniu 
stanów zapalnych. Kwasy 
AHA rozpuszczają zrogo-
waciały naskórek, a granulki 
wosku jojoba ułatwiają jego 
usunięcie.

100 ml
kod 1230

50,-

Max Sebum Control Cream
krem normalizujący
idealny pod makijaż

Sytenol® A działa przeciwtrą-
dzikowo i normalizująco. Pore 
Reductyl w połączeniu z kwa-
sem salicylowym odblokowuje 
ujścia gruczołów łojowych. 
Ekstrakt z wierzbówki kiprzycy 
oraz olej lniany łagodzą 
podrażnienia i przyspieszają 
regenerację.

50 ml
kod 1225

61,-
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Max Matt Cream
krem matujący
idealny pod makijaż

Pore Reductyl, kwas 
salicylowy i kaolin zwężają 
pory i normalizują produkcję 
sebum. Krem zapewnia 
długotrwały efekt zma-
towienia skóry przez cały 
dzień. Idealny jako baza pod 
makijaż.

50 ml
kod 1232

59,-

Sytenol® A to naturalny związek o nazwie bakuchiol, otrzymywany z jadalnych nasion indyjskiej rośliny babći. Hamuje namnażanie Propionibacterium Acnes 
i innych bakterii oraz grzybów. Łagodzi stany zapalne przez blokowanie prozapalnych cytokin i enzymów. W produktach linii Max Dermasebum występuje, 
w połączeniu z Pore Reductyl - ekstrakt wierzbówki kiprzycy, olej lniany, kwas salicylowy. A to wszystko po to, aby walka z trądzikiem nie naruszała naturalnego 
płaszcza hydrolipidowego skóry, była zrównoważona, bezpieczna i przynosiła pożądane skutki.

Sytenol® a w walce z trądzikiem!

Peeling
mechaniczno-
-enzymatyczny
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Acne Reductor Mask
Maska-papka redukująca 
zmiany trądzikowe
Punktowa maska silnie 
redukuje wypryski. Likwiduje 
stany zapalne i zmniejsza 
zaczerwienienia oraz działa 
antybakteryjnie.

30 ml
kod 1231

58,-

Max Anti-Acne Serum
Serum przeciwtrądzikowe
Substancja aktywna otrzy-
mywana z jadalnych nasion 
indyjskiej rośliny babći 
w połączeniu z kwasem 
salicylowym zmniejsza 
wydzielanie sebum i namna-
żanie bakterii, wygasza stany 
zapalne.

15 ml
kod 1233

50,-

Max Dermasebum Mini Set
Zestaw zawiera: 

• Max Matt Tonic 
• Max Sebum Control 

Cream 
30 ml + 15 ml 
kod ZESTAW 0036

21,-

Acne Control Cover
korektor dla cery 
trądzikowej
Antybakteryjny preparat 
maskuje niedoskonałości, 
zaczerwienienia i przebar-
wienia skóry, a praktyczny 
dozownik umożliwia higie-
niczną aplikację. Dopaso-
wuje się do karnacji.

5 ml
kod 1234

32,-
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Max Matt Effect Mini Set
Zestaw zawiera:

• Max Matt Gel
• Max Matt Cream
30 ml + 15 ml
kod ZESTAW 0047

21,- 

ideaLny w POdRÓŻyideaLny w POdRÓŻyRedUkUJe wyPRySki

Do mycia twarzy powinno używać się delikatnego żelu normalizującego. Jeżeli skóra jest wyjątkowo wrażliwa, zamiast wody z kranu, wykorzystajmy wodę 
przegotowaną. Twarz delikatnie osuszamy – nie wskazane jest tarcie twarzy ręcznikiem, następnie przemywamy tonikiem, który obkurcza pory i przywraca 
naturalne pH skóry. Aplikujemy na twarz krem normalizujący, który z jednej strony ograniczy wydzielanie sebum i poprzez działanie antybakteryjne zredukuje 
rozwój bakterii. Wypryski należy wysuszać punktowo, najlepiej używając w tym celu maski punktowej, która zlikwiduje stan zapalny.

Jak dbać o cerę trądzikową?

Intensywna 
pielęgnacja
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Silicon Brusher
elektryczna szczoteczka myjąca do twarzy

wave Roller
wyroluj zmarszczki!

Wave Roller
Roller do liftującego, japońskiego masażu twarzy, szyi i dekoltu. Specjalna budo-
wa rollera pozwala na jednoczesne głaskanie i ugniatanie skóry. Masaż rollerem 
powoduje podniesienie owalu twarzy i redukcję zmarszczek oraz zwiększenie 
wchłaniania substancji aktywnych. 

1 szt.
kod 7405

36,-

Skrypt zabiegu domowego 
do pobrania na e-clarena.eu

Silicon Brusher 
Elektryczna szczoteczka 
myjąca do twarzy, zasilana 
bateriami z opatentowaną 
silikonową nakładką peelin-
gującą skórę. 

Higieniczne oczyszczenie:

• zbiorniczek z pompką na żel
• wygodna aplikacja żelu

1 szt.
kod 7253

199,-

Silikonowe nakładki 
Wymienne nakładki, 
umożliwiające profesjonalny 
demakijaż i peeling skóry.

Normal 1 szt.
kod 7253_NN

21,-
Sensitive 1 szt.
kod 7253_SN

21,-
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SKÓRA 
wRaŻLiwa

     Rano
• Przemyj rano skórę delikatnym mleczkiem Sensitive Milk – usunie zanieczyszczenia pozostałe po nocy.
• Przetrzyj skórę tonikiem Sensitive tonic – nawilży i przywróci naturalne pH skóry.
• Nałóż na twarz anti Couperose Serum – złagodzi podrażnienia i wzmocni ściany naczyń krwionośnych.
• Zaaplikuj na skórę krem Sensi Calming Creamw – jest lekki, szybko się wchłania, dlatego świetnie nadaje się 

również pod makijaż. W przypadku, gdy Twoja skóra potrzebuje kremu o bogatszej konsystencji, który pozo-
stawi na niej tłusty fi lm ochronny, użyj Sensi Regen Cream.

     noc
• Zmyj makijaż używając mleczka Sensitive Milk.
• Przetrzyj skórę tonikiem Sensitive tonic.
• Nałóż na skórę swój ulubiony krem z linii Sensitive.
• Działanie kremu możesz wzmocnić nakładając na niego warstwę eliksiru 6’Oil Base jako dodatkową bazę 

natłuszczającą.

     doraźnie
• Warto pielęgnację domową uzupełniać takimi produktami jak serum anti Couperose Serum i eliksir 6’Oil Base. 

Będą dodatkowo chronić Twoją skórę, wspomagać działanie kuracji wzmacniającej naczynka i zapewnią, 
odczuwalny już po pierwszym zastosowaniu, komfort.

     Raz w tygodniu
• Skóra sucha i wrażliwa również wymaga regularnej eksfoliacji. Dlatego raz w tygodniu na oczyszczoną skórę 

twarzy nakładaj Luxury enzymatic Peeling – jest to delikatny peeling enzymatyczny, który w nieinwazyjny 
sposób złuszczy martwe komórki naskórka, wspomagając w działaniu preparaty nawilżająco-ochronne.

PROBLeM:
• cera wrażliwa 
• cera naczyniowa
• zaczerwienienia

dZiałanie:
• wzmacniające ściany
 naczyń krwionośnych
• wyciszające
• wspomagające regenerację

Składniki aktywne:
• ekstrakt z żeń-szenia
• sok z aloesu
• proteiny sojowe
• witaminy E i C
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Luxury Enzymatic Peeling
Luksusowy peeling 
enzymatyczny
Efektywnie oczyszcza skórę 
dzięki, zamkniętemu 
w mikrokapsułkach, enzy-
mowi Linked Papain™ 
i ekstraktowi z wierzby 
białej.

100 ml
kod 1354 T

47,-

Sensitive Milk
Mleczko łagodzące
Delikatne mleczko do 
demakijażu przeznaczone 
dla skóry wrażliwej, naczy-
niowej, ze skłonnością do 
alergii. 

200 ml
kod 1376

35,-

Sensitive Tonic
tonik łagodzący
Łagodzi podrażnienia 
i wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych. Nawilża 
i przywraca naturalne pH 
skóry.

200 ml
kod 1377

35,-
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łagodzenie i redukcja podrażnień
Osoby posiadające skórę wrażliwą mogą borykać się każdego dnia z szeregiem problemów, takich jak ściągnięta skóra, zaczerwienienie, szczypanie, swędzenie. 
W związku z tym dbanie o ten rodzaj cery musi być szczególnie delikatne i systematyczne. Aby uniknąć podrażnień, wystarczy trzymać się codziennej rutyny 
pielęgnacyjnej, która zapewni skórze komfort i równowagę.

6'Oil Base 
wielokierunkowy eliksir 
na bazie 6 olejków
Odbudowuje warstwę
hydrolipidową skóry, 
wygładza, nawilża oraz 
chroni przed niekorzyst-
nym wpływem czynników 
zewnętrznych. Hamuje 
procesy starzenia się skóry 
i blokuje działanie wolnych 
rodników.

30 ml
kod 2221

78,-

Lip U Balm
Regenerujący balsam 
do ust z witaminą U
Balsam do ust z witaminami 
E i U, które trzykrotnie przy-
spieszają regenerację
i nawilżenie. Balsam spra-
wia, że usta są jedwabiście 
miękkie.

15 ml
kod 2222

26,-

Dla skóry 
suchej, 
łuszczącej 
się oraz 
dojrzałej
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Sensi Regen Cream
krem regenerujący
Ekstrakty roślinne stymulują 
procesy obronne skóry, 
wzmacniają naczynia wło-
sowate i hamują procesy 
zapalne. Kolagen z kwasem 
hialuronowym nawilżają 
i napinają oraz zapobiegają 
łuszczeniu się naskórka. 
Krem zapewnia ukojenie 
podrażnionej skórze.

50 ml
kod 1363

83,-

Sensitive Mini Set
Zestaw zawiera:

• Sensi Calming Cream
• Luxury Enzymatic Peeling 
30 ml + 30 ml
kod ZESTAW 0089

21,-
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ideaLny w POdRÓŻy

wzmocnienie delikatnych ścian naczyń krwionośnych
Skóra naczyniowa cechuje się rozszerzonymi naczyniami włosowatymi oraz rumieniem. Do jej właściwej pielęgnacji konieczne są kosmetyki o łagodnym działa-
niu, które jednocześnie wzmocnią ściany naczyń i ochronią skórę przed wpływem niekorzystnych czynników środowiskowych. 

Sensi Calming Cream
krem łagodząco-wyciszający
Bogaty w ekstrakty roślinne. 
Łagodzi podrażnienia, likwi-
duje przekrwienie i stymulu-
je procesy obronne skóry. 
Kolagen w połączeniu 
z witaminą C nawilża 
i regeneruje.

50 ml
kod 1361

79,-

Anti Couperose Serum
Serum wzmacniające 
dla cery naczyniowej
Zawarte w marunie 
nadmorskiej aminokwa-
sy i witaminy odżywiają, 
rozluźniają i nawilżają 
skórę. Ekstrakt z lukrecji 
łagodzi podrażnienia, stany 
zapalne i likwiduje obrzęki. 
Wspomaga regenerację 
komórkową.

50 ml
kod 1355 N

72,-

dlaczego aloes?dlaczego aloes?
Aloes łagodzi podrażnienia, stany zapalne, silnie nawilża 
i regeneruje skórę. Stosowanie kosmetyków z aloesem 
polecane jest szczególnie dla skóry wrażliwej, naczyniowej, 
a także po kąpielach słonecznych.
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Amber Brozing Elixir 
Bursztynowy eliksir 
brązujący
Erytruloza gwarantuje 
uzyskanie stopniowej 
i równomiernej opalenizny, 
a Hydroveg® VV nawilża 
i wygładza skórę. Eliksir 
zapewnia promienną, mu-
śnięta słońcem skórę przez 
cały rok.

30 ml
kod 22231

86,-
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Sun Protect Cream
SPF 50+
krem przeciwsłoneczny 
SPF 50+
Krem-bloker przeciwsło-
neczny SPF 50+, polecany 
do codziennej ochrony 
przed UV, idealny po zabie-
gach dermokosmetycznych 
i eksfoliacji.

30 ml
kod 1374

55,-

After Sun Aloe Vera
Mist 
kojąca mgiełka 
po opalaniu
Zawiera aloes, bisabolol 
oraz D-pantenol, o właści-
wościach kojących, regene-
rujących i antyseptycznych. 
Redukują zaczerwienienia, 
sprzyjają łagodzeniu stanów 
zapalnych. Mgiełka łagodzi 
skórę po opalaniu.

200 ml
kod 1368

29,-

After Sun Aloe Vera
Body Gel
Chłodzący żel do ciała 
po opalaniu
Aloes, bisabolol i D-pantenol 
minimalizują zaczerwie-
nienia oraz stymulują 
procesy naprawcze skóry 
po opalaniu. Żel pokrywa 
skórę delikatnym fi lmem 
ochronnym zapobiegającym 
kolejnym podrażnieniom.

200 ml
kod 1379

49,-

After Sun Aloe Vera
Cream-Gel 
kremożel regenerujący 
skórę po opalaniu
Zawarte w kremie aloes, 
bisabolol i D-pantenol redukują 
zaczerwienienia, przyspieszają 
regenerację skóry po jej nad-
miernej ekspozycji na słońce. 
Produkt koi, regeneruje i chroni 
skórę przed negatywnym 
wpływem promieniowania.

50 ml
kod 1378

39,-

Bezpieczne korzystanie ze słońca
Nadmierne narażanie skóry na ekspozycję słoneczną powoduje m.in. przyspieszenie starzenia, powstawanie nieestetycznych przebarwień i wysuszenie skóry. 
Aby zapobiec tym problemom, warto regularnie chronić skórę za pomocą kremu z wysokim fi ltrem przeciwsłonecznym. Jeśli dojdzie do podrażnienia słonecz-
nego, ulgę i szybszą regenerację przyniesie łagodzący aloes. 

Dla skóry 
odwodnionej, 
szarej 
i pozbawionej 
blasku
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Tomato Cream
krem przeciwzmarszczkowy 
z pomidorem
Pomidor, dzięki bogactwu 
makro i mikroelementów oraz 
witamin, działa antyoksyda-
cyjnie, hamuje procesy sta-
rzenia się skóry, stymuluje  
jej odnowę. W efekcie skóra 
staje się gładka i rozświe-
tlona.

50 ml 
kod 2202

72,-

Dla skóry 
dojrzałej 
z utratą ela-
styczności

PROBLeM:
• niedoskonałości skórne
• nierówny koloryt
• nadwrażliwość
• utrata jędrności

dZiałanie:
• redukujące niedoskonałości
• rozświetlające
• matujące

Składniki aktywne:
• ekstrakty z warzyw:
 pomidora, ogórka,
 marchewki, dyni, brokułu  
 oraz pietruszki

Marchew - wyrównuje 
koloryt
Ekstrakt z marchwi wyrów-
nuje koloryt skóry i nadaje 
jej blasku. Poprawienie 
kolorytu skóry za pomocą 
kremów z ekstraktem 
z marchwi jest bezpiecz-
niejsze, niż ekspozycja skó-
ry na promieniowanie UV.

Pomidor - źródło witaminy C
Jeden owoc dostarcza nam
60% dziennego zapotrzebo-
wania na witaminę C.

Pietruszka - rozjaśnia cienie
Na „worki” pod oczami najlep-
sza jest pietruszka. Zawarta 
w niej prowitamina A, żelazo 
oraz chlorofi l świetnie rozja-
śniają cienie. Nawilża 
i uelastycznia skórę, a także 
łagodzi stany zapalne. 
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Broccoli Cream
antymutagenny 
krem brokułowy
Odbudowuje warstwę 
hydrolipidową

Ekstrakt z brokułów dosko-
nale odżywia skórę. Dzięki 
zawartości sulforafanu 
chroni przed niekorzystnym 
wpływem promieniowania 
słonecznego oraz działa 
antyoksydacyjne.

50 ml 
kod 2215

71,-

Cucumber Cream
krem oczyszczający 
z ogórkiem
Ogórek, dzięki zawartości 
makro i mikroelementów 
oraz witamin A, E, C oraz 
z grupy B, ściąga pory 
skórne, działa przeciwbakte-
ryjnie i nawilżająco. Posiada 
właściwości wybielające, 
delikatnie rozjaśnia skórę, 
wyrównuje jej koloryt.

50 ml 
kod 2201

66,-

Pumpkin Cream
krem nawilżająco-regene-
racyjny z dyni
Dzięki zawartości minera-
łów, witamin i ekstraktu 
z dyni, wspomaga procesy 
regeneracyjne skóry oraz 
utrzymuje właściwy poziom 
nawilżenia. Lekka formuła 
nie zapycha porów skórnych 
i szybko się wchłania.

50 ml 
kod 2213

69,-

Carrot Cream
krem regenerujący 
z marchewką
Lekki krem z ekstraktem 
z marchwi. Zmniejsza 
wrażliwość skóry na pro-
mieniowanie UV, wyrównuje 
koloryt cery, szczególnie po 
opalaniu.

50 ml 
kod 2200

69,-

Parsley Eye Cream
nawilżający krem pod oczy 
z pietruszką
Wysoka zawartość prowita-
miny A, żelaza oraz chlorofi lu 
rozjaśnia cienie i niweluje 
"worki" pod oczami. Trzy 
rodzaje kwasu hialurono-
wego nawilżają skórę oraz 
wypełniają zmarszczki.

15 ml 
kod 2219

62,-
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naturalna pielęgnacja ekologicznymi warzywami

Dla każdego 
rodzaju cery 
narażonej na 
ekspozycję na 
promienie UV

Dla skóry 
tłustej, 
łojotokowej

Dla cery 
odwodnionej 
z tendencją do 
przetłusz-
czania się

Dla skóry 
zniszczonej, 
podrażnionej

Do każdego 
rodzaju cery

Skóra wrażliwa i alergiczna wymaga szczególnej troski. Dlatego do pielęgnacji wykorzystywane są naturalne, niealergizujące składniki, pozyskiwane z ekolo-
gicznie uprawianych warzyw takich jak: ogórek, dynia, brokuł, marchew, pomidor czy pietruszka.
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SKÓRA 
ATOPOWA

     Rano
• Umyj skórę emulsją z trzema rodzajami komórek macierzystych tricelles toner emulsion, która w delikatny 

sposób oczyści oraz przywróci skórze naturalne pH.
• Nałóż na okolicę oczu tricelles eye Cream – regenerujący i odżywczy krem o właściwościach przeciwzmarszcz-

kowych.
• Na twarz zaaplikuj krem tricelles atopic Solution Cream – złagodzi podrażnienia, nadaje się też pod makijaż.

     noc
• Zmyj makijaż tricelles toner emulsion – jednocześnie usunie resztki makijażu i przywróci skórze naturalne pH.
• Nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu zawartość ampułki Overnight atopic Solution Serum – złagodzi podraż-

nienia i zapewni regenerację skóry w czasie snu. 

PROBLeM:
• skóra wrażliwa
• skłonność do alergii
• skóra atopowa

dZiałanie:
• regenerujące
• pobudzające syntezę kolagenu
• łagodzące
• nawilżające

Składniki aktywne:
• Antileukine 6®

• Aldavine™ 5X
• komórki macierzyste 
 winorośli, jabłoni
 i arganowca

Jak radzić sobie ze skórą atopową?Jak radzić sobie ze skórą atopową?
Aby stan cery nie uległ pogorszeniu, należy przestrzegać 
kilku zasad:

1. Woda do kąpieli nie powinna być gorąca, optymalną  
temperaturą jest 36°C.

2. Kąpiel nie może trwać dłużej niż 15 minut.

3. Po kąpieli należy dokładnie osuszyć skórę, najlepiej bez 
pocierania.

4. Po osuszeniu należy natłuścić skórę. 

W okresie letnim obowiązkowo należy zapewnić skórze ochronę 
przed promieniowaniem UV, które jest dla skóry atopowej 
wyjątkowo szkodliwe.
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Tricelles Atopic Solution 
Cream
krem z 3 rodzajami komórek 
macierzystych
Działa przeciwstarzeniowo, 
chroni skórę przed fotostarze-
niem i stresem oksydacyjnym 
oraz zwiększa jędrność i gę-
stość skóry. Regularne stoso-
wanie daje efekt długotrwałego 
nawilżenia i regeneracji.

50 ml 
kod 2208

89,-

Tricelles Toner Emulsion
tonizująca emulsja 
z 3 rodzajami komórek 
macierzystych
Oczyszcza, tonizuje, nawilża 
cerę oraz nie powoduje 
podrażnień. Olej ze słodkich 
migdałów łagodzi zaczer-
wienienia.

200 ml 
kod 2204

37,-

Tricelles Eye Cream
krem pod oczy 
Regeneruje, nawilża
i redukuje głębokość 
zmarszczek. Witamina E 
działa przeciwzapalnie,
a skwalen wzmacnia natu-
ralną barierę lipidową skóry.
15 ml 
kod 2210

75,-
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Tricelles Atopic Mini Set
Zestaw zawiera:

• Tricelles Toner Emulsion
• Tricelles Atopic Solution 

Cream 
30 ml + 15 ml
kod ZESTAW 0067

29,-

Overnight Atopic Solution 
Serum
Serum na noc z kompletem 
wyciszających substan-
cji aktywnych dla skóry 
atopowej
Regeneruje, łagodzi, na-
wilża i redukuje głębokość 
zmarszczek, dzięki zawar-
tości 3 rodzajów komórek 
macierzystych.

10 x 3 ml 
kod 2211

114,-

Tricelles Atopic Solution Tricelles Toner Emulsion Overnight Atopic Solution 

Komórki macierzyste opóźniają procesy starzenia, zwiększają jędrność i gęstość skóry, regenerują ją, działają witalizująco, pobudzają do odnowy. Linia Atopic 
z 3 rodzajami komórek macierzystych została stworzona z myślą o skórze wymagającej regeneracji, z nierównomiernym kolorytem, aby załagodzić objawy 
choroby oraz pobudzić syntezę kolagenu, ponieważ skóra osób dotkniętych atopowym zapaleniem skóry starzeje się szybciej.

kuracja z 3 rodzajami komórek macierzystych

ideaLny w POdRÓŻy

Długotrwale 
nawilża 
i regeneruje

3 rodzaje 
komórek 
macierzystych
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SKÓRA SZARA, 
SZORSTKA, 
Z PRZeBaRwieniaMi

     Rano
• Odśwież twarz, szyję i dekolt mleczkiem do demakijażu Pure Vit C 

Milk z witaminą C, która wzmacnia ściany naczyń krwionośnych 
i rozjaśnia przebarwienia.

• Przetrzyj skórę wacikiem nasączonym tonikiem Pure Vit C tonic, 
który przywróci właściwe pH, odświeży skórę i delikatnie ją rozjaśni.

• Zaaplikuj krem ze 100% aktywną witaminą C w formie AA2G™ 
- Power Cream + 100% Vit C aa2G™. Przywróci on cerze witalność 
i blask. Przed pierwszym użyciem wymieszaj kremową bazę z zawar-
tością ampułki.

     wieczór
• Zmyj makijaż i zanieczyszczenia za pomocą Pure Vit C Milk. 

Do demakijażu oczu użyj 2-Phase eye Cleanser.
• Przetrzyj skórę tonikiem Pure Vit C tonic.
• Zaaplikuj krem z witaminą C - Power Cream + 100% Vit C aa2G™.

     doraźnie
• Kiedy zajdzie potrzeba dogłębnej regeneracji skóry, przeprowadź 

10-dniową terapię szokową za pomocą Overnight 100% Vit C Shock 
Serum. Skoncentrowane serum na noc intensywnie odmładza i odży-
wia skórę. Zawarte w nim składniki aktywne pobudzają mikrocyrkula-
cję, stymulują syntezę kolagenu, łagodzą i wspomagają regenerację.

• Aby usunąć zrogowaciały naskórek i odświeżyć skórę, raz w tygodniu 
stosuj Retinol Sugar Peeling.

PROBLeM:
• zmarszczki
• skóra szara, niedotleniona
• przebarwienia

dZiałanie:
• redukujące zmarszczki
• poprawiające koloryt skóry
• antyoksydacyjne

Składniki aktywne:
• Vit C AA2G™ 
 - 100% aktywna
 forma witaminy C,
 wyizolowana i zamknięta
 w ampułkach 
• ekstrakt z jedwabiu
• ekstrakt z żeń-szenia

• poprawia odporność
• działa przeciw-

zmarszczkowo 
i rozjaśniająco

• jest najlepiej przeba-
daną substancją 
w kosmetyce

• zmniejsza ryzyko 
przeziębień

• wzmacnia ściany 
naczyń krwionośnych

• ma działanie antyok-
sydacyjne

witamina C
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Overnight 100% Vit C 
Shock Serum 
terapia szokowa na noc 
ze 100% witaminą C
intensywnie odmładzające 
serum w ampułce na noc

Gwarancją skuteczności 
terapii jest połączenie 
witaminy C ze składnikiem 
Aldavine™ 5X, który błyska-
wicznie wnika w głąb skóry 
i doskonale ją odżywia.

10 x 3 ml
kod 1835

125,-
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Witamina C od dawna wykorzystywana jest w medycynie. Wpływa na działanie całego organizmu, ponieważ bierze udział w większości procesów, które w nim 
zachodzą. Poprawia odporność, wspomaga organizm w okresach osłabienia, a jej regularne przyjmowanie zmniejsza ryzyko przeziębień. Zbawienny wpływ 
witaminy C doceniono również w kosmetyce. W pielęgnacji cery jest znana ze swoich właściwości przeciwzmarszczkowych oraz rozjaśniających. Jest to najle-
piej przebadana substancja występująca w produktach kosmetycznych.

100% aktywna i stabilna witamina C

Power Cream 
+ 100% Vit C AA2GTM

krem ze 100% aktywną 
witaminą C
Redukuje zmarszczki

Poprawia koloryt, pozo-
stawia aksamitną skórę. 
Ekstrakt z jedwabiu chroni 
przed negatywnym wpły-
wem czynników zewnętrz-
nych. 

50 ml + 1,5 ml
kod 1838

114,-

Aktywuj krem 
dodając 100% 
aktywną i sta-
bilną witaminę C 
zamkniętą 
w ampułce!

Odżywia 
i wygładza 
skórę

Retinol Sugar Peeling
Retinolowy peeling cukro-
wy o podwójnym działaniu
Rozpuszcza połączenia 
międzykomórkowe i roz-
jaśnia przebarwienia. Dro-
binki cukru mechanicznie 
usuwają martwe komórki 
naskórka.

50 ml 
kod 18392

54,- 

nOwOŚĆ

Pure Vit C Milk
Mleczko do demakijażu
z witaminą C
Wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych i rozjaśnia 
przebarwienia. Idealne do 
codziennej pielęgnacji. 

200 ml
kod 1831

34,-

Pure Vit C Tonic
tonik z witaminą C
Aktywna formuła witaminy C 
wraz z ekstraktem z żeńsze-
nia działa antyoksydacyjnie 
i przyspiesza mikrokrążenie 
wzmacniając naczynia krwio-
nośne. Skóra jest odświe-
żona, promienna i delikatnie 
rozjaśniona.

200 ml
kod 1833

34,-
29
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SKÓRA 
PROBLeMatyCZna

wielozadaniowe kwasy
Spośród składników aktywnych kwasy wyróżnia wielozadaniowość i efekty, jakie otrzymujemy po ich stoso-
waniu. Jednak najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest ochrona przeciwsłoneczna w okresie ich 
stosowania. Niektóre z nich uwrażliwiają skórę na słońce, dlatego idealną porą roku dla kwasowej kuracji jest 
jesień lub zima.

Całoroczna kuracja
Kurację kwasami należy dostosować do rodzaju cery i problemów jakie posiada. Obecnie kwasy charakteryzują 
się różnym stężeniem oraz pH.

Kwas migdałowy należy do grupy kwasów owocowych (AHA), oprócz złuszczania naskórka świetnie radzi sobie 
z przebarwieniami oraz redukuje trądzik pospolity. Doskonale sprawdza się w terapii antytrądzikowej. Można go 
wykonywać przez cały rok.

Kwas pirogronowy jest doskonały w pielęgnacji cery trądzikowej.

Głównym działaniem kwasu salicylowego jest rozpuszczanie sebum oraz redukcja zaskórników. 
Dokładnie oczyszcza pory i ujścia mieszków włosowych oraz ma działanie bakterio i grzybobójcze.

Kwas szikimowy i mlekowy doskonale nawilżają poprzez wiązanie wody w naskórku. Efektem regularnego sto-
sowania kwasów jest napięcie, wygładzenie zmarszczek oraz długotrwałe nawilżenie skóry.

Pielęgnacja domowa kwasami
Oprócz serii zabiegów kosmetycznych, warto uzupełnić codzienną pielęgnację domową o produkty z kwasami. 
Kosmetyki przeznaczone do stosowania w domu zawierają bezpieczne stężenia kwasów oraz składniki aktywne, 
które wspierają ich działanie. Dzięki takiemu połączeniu, pielęgnacja jest kompletna i pozawala osiągnąć najlep-
sze efekty.

Kwasy to forma pielęgnacji dla każdego rodzaju skóry. Oczywiście kluczowy jest ich odpowiedni dobór
do rodzaju cery.

PROBLeM:
• utrata elastyczności i pierwsze 
 zmarszczki
• przebarwienia i nierównomierny 
 koloryt
• blizny i przebarwienia potrądzikowe

dZiałanie:
• wybielające
• stymulujące gruczoły łojowe
• wyrównujące strukturę skóry
• rozświetlające

Składniki aktywne:
• kwas szikimowy i mlekowy
• kwas salicylowy w liposomach
• kwas ferulowy i pirogronowy
• kwas migdałowy i retinol
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Azeloglicin Tonic
tonik z kwasami
Działa antybakteryjnie, 
zapobiega tworzeniu 
zaskórników oraz reguluje 
pracę gruczołów łojowych. 
Zmniejsza przetłuszczanie 
skóry i łagodzi podrażnienia.

200 ml
kod 1297

36,-

Shicimic & Lactic Acid Cream
krem z kwasem szikimo-
wym i mlekowym o działa-
niu nawilżającym
Zapobiega tewL

Kwas szikimowy i mlekowy 
wiążą wodę w naskórku oraz 
wzmacniają barierę ochronną 
zapobiegając odwodnieniu 
skóry. Regularne stosowanie 
poprawia napięcie skóry 
i wygładza zmarszczki. 

50 ml
kod 1295

88,-

Liposome Salicylic 
& Pyruvic Acid Cream
krem z kwasem pirogrono-
wym i salicylowym o dzia-
łaniu przeciwtrądzikowym
Kwas salicylowy i pirogrono-
wy normalizują wydzielanie 
sebum, zwężają pory oraz 
redukują ilość zaskórników. 
Kwas azelainowy wzmacnia 
ściany naczyń krwionośnych 
zapobiegając teleangiektazjom.

50 ml
kod 1292

93,-

7 Days Ferulac Acid Therapy*

kuracja przeciwzmarszcz-
kowa
Zawiera niskostężony kwas 
ferulowy. Delikatnie peelin-
guje naskórek, stymuluje 
proces keratynizacji, synte-
zę i dojrzewanie składników 
macierzy międzykomór-
kowej.

7 x 3 ml
kod 1293

99,-

Retinol & Mandelic 
Acid Cream
krem z kwasem migdało-
wym i retinolem o działaniu 
przeciwzmarszczkowym
Delikatnie złuszcza naskó-
rek, wygładza i rozjaśnia 
cerę. Przyczynia się do 
wzrostu syntezy kolagenu, 
elastyny i kwasu hialurono-
wego, co skutkuje poprawą 
jędrności i napięcia skóry.

50 ml
kod 1291

89,-

Współczesna kosmetologia sięga po rozwiązania, które umożliwiają transport substancji aktywnych w głąb skóry. Jednym z takich sposobów jest zastosowa-
nie liposomów, w których wnętrzu zamykane są składniki aktywne kosmetyków. Dzięki temu bez trudu pokonują barierę naskórka, a substancje, które za ich 
pomocą są przenoszone przez warstwę rogową w większym stężeniu, wykazują znacznie silniejsze działanie niż te same związki aplikowane w postaci wolnej.

kwasy zamknięte w liposomach

Dla skóry 
mieszanej, 
tłustej, 
z trądzikiem

Dla skóry 
suchej, 
odwodnionej, 
z pierwszymi 
oznakami 
starzenia

Dla skóry 
dojrzałej 
z utratą 
jędrności, 
elastyczności

*Do wyczerpania zapasów.
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SKÓRA
naCZyniOwa
LUB Z RUMienieM

Vitamin U Pearls
Perły wzmacniające
naczynia krwionośne
wyjątkowa forma

Witamina U wzmacnia ściany 
naczyń krwionośnych oraz 
chroni przed działaniem czyn-
ników zewnętrznych. Bisabo-
lol, skwalan oraz witamina E 
sprawiają, że skóra staje się 
miękka i elastyczna.

30 szt.
kod 1751

54,-

Luksusowy, 
jedwabisty 
żel

PROBLeM:
• skóra naczyniowa
• skóra wrażliwa
• trądzik różowaty
• skłonność do rumienia
• skóra z utratą jędrności

dZiałanie:
• wzmacniające ściany 
 naczyń krwionośnych
• przeciwzapalne
• redukujące rumień

Składniki aktywne:
• witamina U
• ekstrakt z ambory
• Tiliroside
• Antileukine 6®

     Rano
• Przemyj skórę twarzy wyciszającym mleczkiem Redless U Milk,

które w delikatny sposób oczyści skórę po nocy.
• Przetrzyj całą twarz odświeżającym tonikiem różanym Rose tonic 

- przywróci skórze naturalne pH i przygotuje na absorpcję składników 
aktywnych z kolejnych preparatów.

• Nanieś na skórę zawartość perełki Vitamin U Pearls - wygładzi
oraz uelastyczni skórę.

• Nałóż na twarz ochronny krem Redless U Cream - ma działanie
redukujące trądzik różowaty.

     wieczór
• Wykonaj demakijaż wyciszającym mleczkiem Redless U Milk.
• Przetrzyj skórę tonikiem Rose tonic.
• Zaaplikuj na skórę zawartość ampułki z serum Overnight ambora U 

Serum – jest to szokowa terapia wzmacniająca naczynka.
• W razie potrzeby nałóż na skórę krem Redless U Cream.

Witamina U hamuje reakcje zapalne skóry. Przyspiesza gojenie, działa 
przeciwhistaminowo (blokuje przedostawanie się histaminy - hormonu 
powodującego spadek ciśnienia krwi i wzmagającego działalność gruczo-
łów - z krwi do tkanek), przeciwzapalnie, ułatwia zabliźnianie się skóry.

witaMina
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Redless U Cream
krem na trądzik różowaty
z amborą i witaminą U
intensywna kuracja 
anty-redness

Witamina U i Tiliroside 
stymulują procesy naprawcze 
skóry. Xeradin™ zapewnia 
długotrwały efekt nawilżenia. 
Kwasy omega 3, 6, 7, 9 oraz 
masło shea wzmacniają 
barierę hydrolipidową.

50 ml
kod 1397
92,-

Redless U Mini Set
Zestaw zawiera:

• Rose Tonic
• Redless U Cream
30 ml + 15 ml
kod ZESTAW 0043

21,-

Rose Tonic
tonik różany z witaminą U
Regeneruje i łagodzi

Ekstrakt z ambory minimalizu-
je ryzyko powstawania telean-
giektazji (trwałe rozszerzanie 
się włosowatych naczyń 
krwionośnych skóry, prześwie-
cających przez naskórek). 
Tonik pozwala precyzyjnie 
oczyścić pory skórne oraz 
przywraca naturalne pH skóry.

200 ml
kod 1393

37,-

Redless U Milk
Mleczko do demakijażu
na trądzik różowaty
Połączenie właściwości 
oczyszczania oraz intensyw-
nej pielęgnacji skóry. 
Doskonale uszczelnia naczy-
nia krwionośne.

200 ml
kod 1391

37,-

Overnight Ambora U Serum
Serum na trądzik różowaty
Hamuje procesy zapalne

Regenerująco-wzmac-
niające serum na noc. 
Przyspiesza regenerację 
skóry, łagodzi ją i uodparnia 
na ponowne drażnienie. Sty-
muluje tworzenie nowych 
naczyń krwionośnych, 
a istniejące uszczelnia. 

10 x 3 ml
kod 1398

114,-

Redless U Mini Set

witamina U
Witamina U to substancja wspomagająca gojenie, może skutecznie zapobiegać starzeniu się skóry i usuwać jego skutki. Oprócz właściwości przeciwzapalnych, 
witamina U wykazuje również istotny wpływ na regenerację skóry. Clarena jako pierwsza fi rma w europie zapoczątkowała jej stosowanie w kosmetykach do 
cery wrażliwej.

SOS dla 
skóry 
naczynkowej!

Stymuluje 
procesy
naprawcze

ideaLny w POdRÓŻy
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Eye Multipeptide Pearls
Luksusowe perły młodości 
z multipeptydami
Wysoce skuteczny kom-
pleks peptydowy na okolice 
ust i oczu. Wygładza, napina 
i ujędrnia skórę. Idealny do 
aplikacji na noc.

30 szt.
kod 1706

49,-

Concealing Eye Serum
Żelowe serum pod oczy
Zmniejsza widoczność 
cieni pod oczami oraz 
wygładza zmarszczki. 
Działa detoksykująco, 
poprawiając mikrokrążenie, 
przeciwzmarszczkowo, 
ujędrniająco, wzmacnia 
także ściany naczyń krwio-
nośnych.

15 ml
kod 17401

59,-

SKÓRA
OkOLiC OCZU

PROBLeM:
• zmarszczki
• zasinienia
• wiotkość skóry

dZiałanie:
• przeciwstarzeniowe
• liftujące
• niwelujące cienie 
   i „worki" pod oczami

Składniki aktywne:
• Matrixyl® 3000
• Baicapil™
• Actiporine 8G
• LIFTONIN®-XPRESS

O skuteczności produktów Eye Line decydują 
starannie wyselekcjonowane składniki aktyw-
ne, które gwarantują nawilżenie, ujędrnienie, 
wzrost integralności pomiędzy skórą właściwą,  
a naskórkiem: Actiporine 8G, Matrixyl® 3000, 
LIFTONIN®-XPRESS.

Sekret działania

nOwOŚĆ
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Oxy Matrix Eye Cream
dotleniający krem
pod oczy
eliminuje cienie i „worki" 
pod oczami

Lekki kremożel pobudzający 
syntezę kolagenu i kwasu 
hialuronowego na okolice 
oczu. Poprawia jędrność 
skóry.

15 ml 
kod 1747

65,-

2-Phase Eye Cleanser
dwufazowy płyn
do demakijażu oczu
Zapewnia dokładne usunię-
cie wodoodpornego makija-
żu. Nie podrażnia oczu.

100 ml 
kod 1741

37,-

Actlift Eye Cream
aktywnie liftujący krem pod 
oczy z diamentem
Actiporine 8G poprawia 
gęstość skóry zmniejsza-
jąc objętość zmarszczek. 
Diamentowy pył rozprasza 
światło nadając świeży
i wypoczęty wygląd. Krem 
widocznie wygładza skórę.

15 ml 
kod 1749

71,-

Eyelash Booster XXL
Odżywka stymulująca 
wzrost rzęs
Odżywia cebulki włosów, 
wzmacnia je i pogrubia. 
Zwiększa odporność 
rzęs i brwi. Polecana po 
zabiegach przedłużania lub 
zagęszczania rzęs.

4 ml
kod 1744

69,-

Super Lift Eye Roll-On
Serum liftujące okolice 
oczu
Zawiera LIFTONIN®-XPRESS, 
który dopasowuje się do 
profi lu zmarszczek, wypeł-
nia je od środka. Zapewnia 
długotrwały efekt liftu, sta-
nowi doskonałą bazę pod 
makijaż. Masaż chłodzącą 
kulką przynosi ukojenie 
podrażnionej skórze.

15 ml 
kod 1745

58,-
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Oczywiste rozwiązanie
Kurze łapki, zmarszczki, opadające powieki, cienie i worki pod oczami to najczęściej wymieniane problemy okolic oczu. Są to zarazem jedne z nielicznych 
problemów skóry, które nie zważają na wiek i dotykają zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Jeszcze do niedawna pielęgnacja skóry pod oczami była bardzo 
zaniedbywana i ograniczała się wyłącznie do aplikacji odpowiedniego kremu. Dziś tendencja ta uległa zmianie. Kobiety szukają nowych rozwiązań kosmetycz-
nych poprawiających kondycję delikatnych okolic oczu, dających spektakularne efekty.

Odżywia
i dotlenia

Efekt 
liftu

Idealne
pod
makijaż
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Diamond Night Essence
diamentowa esencja
na noc
Vitasource™ i Telosense™ 
korzystnie wpływają na 
biologiczny zegar komórek 
skóry. Esencja optymalnie 
nawilża, odżywia i regeneru-
je. Przeznaczona do nocnej 
pielęgnacji.

50 ml 
kod 1488

131,-

Diamond Mini Set
Zestaw zawiera:

• Diamond Lift Day Cream
• Diamond & Caviar

Micellar Lotion
15 ml + 30 ml
kod Z 0438

33,-

PROBLeM:
• skóra dojrzała z utratą jędrności
• zmarszczki

dZiałanie:
• nawilżające
• liftujące
• wygładzające
• ujędrniające

Składniki aktywne:
• LIFTONIN®-XPRESS
• Matrixyl® 3000
• Suberlift™

• Hydromanil™

Diamond Lift Day Cream
krem z przeciwzmarszcz-
kowo-liftującym komplek-
sem Suberlift™
Dzięki Suberlift™ oraz 
Matrixyl® 3000 spłyca 
zmarszczki i wygładza skórę. 
Hydromanil™ podnosi poziom 
nawilżenia i reguluje proces 
złuszczania się naskórka. 
Pył meteorytu gwarantuje 
rozświetlenie skóry.

50 ml 
kod 1487

135,-

BeStSeLLeR ideaLny w POdRÓŻy
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Cera dojrzała
Linia liftująca do pielęgnacji skóry dojrzałej, oparta na innowacyjnych kompleksach, wzbogacona drogocennym pyłem diamentowym i meteorytowym. 
Diamentowy pył dodaje blasku. Pył meteorytu gwarantuje efekt rozświetlenia skóry.

Diamond & Caviar Micellar 
Gel
Żel micelarny
z diamentem i kawiorem
Odświeża, likwiduje uczucie 
napięcia, przygotowuje 
skórę na aplikację kremu.

200 ml 
kod 1481

36,-

Diamond & Caviar Micellar 
Lotion
tonik micelarny
z diamentem i kawiorem
Przywraca odpowiednie pH, 
odświeża, likwiduje uczucie 
ściągnięcia. Optymalnie pie-
lęgnuje skórę już na etapie 
oczyszczania. Przygotowuje 
ją do aplikacji składników 
aktywnych.

200 ml 
kod 1483

36,-

Meteorite Pearls
Perły z rozświetlającym 
pyłem meteorytu
Luksusowy, jedwabisty żel 
zamknięty w wyjątkowej 
formie pereł. Przywraca ce-
rze młodzieńczy blask oraz 
działa przeciwstarzeniowo.

30 szt. 
kod 1750

54,-

Meteorite Cream 
krem z rozświetlającym 
skórę meteorytem
Dzięki zawartości Suberlift™ 
oraz Matrixyl® 3000 spłyca 
głębokość zmarszczek 
i wygładza skórę. Hydro-
manil™ podnosi poziom 
nawilżenia i reguluje proces 
złuszczania się naskórka.

50 ml 
kod 1498

135,-

Meteorite Cream 
(Limited Edition)*

Bestsellerowy krem 
w luksusowym wydaniu
Rozświetlająca kuracja 
z pyłem meteorytu dla ko-
biet pragnących blasku 
i ceniących luksus.

50 ml 
kod 1498 LE

145,-

Słoiczek 
wysadzany
124
cyrkoniami

LiMitOwana edyCJa

*Do wyczerpania zapasów. 37
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SkÓRa dOJRZała
Z UtRatĄ JĘdRnOŚCi

     Rano
• Umyj skórę żelem micelarnym Caviar Micellar Gel 

– delikatnie oczyści skórę.
• Przetrzyj twarz tonikiem Caviar Micellar tonic 

– przywróci skórze naturalne pH, przygotowując ją 
na lepszą absorpcję składników aktywnych z kolejnych 
preparatów.

• Zaaplikuj na twarz oraz okolice oczu zawartość perełki 
Caviar Pearls – jest to skoncentrowane serum
przeciwzmarszczkowe.

• Nałóż na twarz i szyję Caviar Cream – wymodeluje 
kontury twarzy, zapewni delikatny lift i rozjaśni skórę.

     wieczór
• Zmyj makijaż żelem micelarnym Caviar Micellar Gel 

– delikatnie oczyści skórę.
• Przetrzyj twarz tonikiem Caviar Micellar tonic.
• Nałóż na twarz i szyję Matrix’14 Cream 

– przeciwstarzeniowy krem aktywujący 14 genów 
młodości.

     
     Raz w tygodniu
• Aby składniki aktywne z preparatów, które stosujesz 

wnikały w skórę głębiej i dawały lepsze efekty, raz 
w tygodniu wykonuj peeling twarzy, szyi i dekoltu, 
używając Caviar Face Peeling - peeling drobnoziarni-
sto-enzymatyczny.

PROBLeM:
• utrata elastyczności
• zmarszczki
• brak witalności skóry

dZiałanie:
• aktywujące geny młodości
• odmładzające
• regenerujące
• redukujące zmarszczki

Składniki aktywne:
• kawior
• Matrigenics.14 G
• Matrixyl® 3000

Face Roller System
Specjalistyczne urządzenie kosmetyczne
Roller przeznaczony do mikronakłuwania skóry 
twarzy, szyi i dekoltu. Roller składa się z 540 igieł 
o długości 0,5 mm, rozmieszczonych po 60 na 
9 dyskach. Kąt pomiędzy poszczególnymi igłami 
wynosi 60°. Igły wykonane są ze stali tytanowej, 
co stanowi zaletę systemów, ponieważ wiąże się 
z ich dużą wytrzymałością.

Zarówno do stosowania gabinetowego, jak 
i domowego - jako uzupełnienie kuracji zabie-
gowej.

1 szt. 
kod 7400

61,-
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Caviar Micellar Gel
kawiorowy żel micelarny
idealny dla cery dojrzałej

Oczyszcza skórę dokładnie 
usuwając pozostałości 
makijażu. Sprawia, że skóra 
staje się gładka i odświe-
żona.

200 ml 
kod 1911

36,-

Matrix'14 Cream
krem z Matrigenics.14 G 
aktywującym 14 genów 
młodości
Aktywuje 14 genów młodo-
ści, pobudza syntezę białek 
strukturalnych macierzy 
komórkowej - kolagenu, 
elastyny i kwasu hialurono-
wego. Regularne stosowa-
nie sprawia, że skóra staje 
się jędrna i elastyczna. 

50 ml 
kod 1918

89,-

Caviar Micellar Tonic
kawiorowy tonik micelarny
Łagodzi podrażnienia, przy-
wraca skórze optymalne pH 
oraz redukuje uczucie ścią-
gnięcia. Piękny, kawiorowy 
zapach relaksuje i odpręża.

200 ml 
kod 1913

36,-

Ca
Vi

aR
 &

 M
at

Ri
X 

Li
n

e

Caviar Cream
kawiorowy krem z perłą
Uelastycznia, odmładza 
i pobudza produkcję włókien 
podporowych skóry. Wyraź-
nie wygładza i rozświetla 
cerę perłowym blaskiem, 
doskonale przygotowując
ją do nałożenia podkładu.

50 ml 
kod 1425

89,-

aktywacja 14 genów młodości

BeStSeLLeRBeStSeLLeR

Ekstrakt
z kawioru

Aktywacja 
14 genów 
młodości

Matrix
krem z Matrigenics.14 G 

Caviar Micellar Tonic
kawiorowy tonik micelarny

BeStSeLLeR

Caviar Roller Home Therapy
domowa terapia
mikroigłowa z kawiorem
Matrixyl® 3000 aktywuje geny 
odpowiedzialne za produkcję 
białek podporowych skóry: 
kolagenu i elastyny, skutkiem 
czego wzrasta jej gęstość 
i jędrność. Kawior wzbogaca 
skórę w mikro i makroele-
menty, czyni ją gładką 
i napiętą.

roller + 5 x 3 ml 
kod 1916

114,-

Kawior stanowi doskonałe źródło cennych dla organizmu substancji pochodzenia morskiego. Jest źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
aminokwasów, witamin i soli mineralnych. Wykorzystany jako składnik kosmetyków odżywia, wspomaga, regeneruje i nawilża skórę. Zawartość antyoksydan-
tów chroni skórę przed niekorzystnym wpływem środowiska, na który narażony jest każdy z nas. Ze względu na swoje kompleksowe działanie, kosmetyki 
z kawiorem są szczególnie polecane dla cery dojrzałej, suchej oraz z pierwszymi oznakami starzenia. Dzięki dobroczynnej mocy kawioru, skóra stanie się bar-
dziej jędrna i wyraźnie odmłodzona.
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Odbudowuje skórę właściwą w 14 dni

Caviar Pearls
Perły do pielęgnacji twarzy
Luksusowy, jedwabisty żel 
zamknięty w wyjątkowej 
formie pereł wygładza 
zmarszczki, hamuje procesy 
starzenia i optymalnie 
nawilża skórę. Sprawia, 
że skóra staje się miękka 
i elastyczna.

30 szt. 
kod 1459

54,-

Caviar Liquid Soap
Mydło kawiorowe
Dzięki obecności kawioru 
i gliceryny, doskonale 
nawilża skórę, tworzy na jej 
powierzchni „fi lm ochronny” 
zapobiegający utracie wody 
przez naskórek. Daje to wy-
raźnie odczucie świeżości, 
nawilżenia i ukojenia skóry, 
które utrzymuje się przez 
długi czas.

250 ml 
kod 1140

17,-

Matrix Mini Set
Zestaw zawiera:

• Caviar Face Peeling
• Matrix'14 Cream
30 ml + 15 ml
kod ZESTAW 0049

21,-

Caviar Mini Set
Zestaw zawiera:

• Caviar Micellar Tonic
• Caviar Cream
30 ml + 15 ml
kod ZESTAW 0048

21,-

Caviar Face Peeling 
kawiorowy peeling
do twarzy
Papaina rozpuszcza zrogo-
waciały naskórek, a delikat-
ne drobinki mechanicznie 
go oczyszczają. Peeling 
przeznaczony do każdego 
rodzaju cery.

100 ml 
kod 1429

49,-

Dla
każdego
rodzaju 
cery

Ekstrakt z kawioru to substancja o właściwościach silnie odmładzających i przeciwstarzeniowych. Kosmetyki z kawiorem polecane są głównie do skóry 
dojrzałej z pierwszymi oznakami starzenia.

ideaLny w POdRÓŻy ideaLny w POdRÓŻy
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Sole do ciała
Kąpiele w solach działają relaksująco, pomagają załagodzić napięcie po ciężkim dniu, zmniejszają bóle mięśni, kręgosłupa i stawów. Dostarczają również braku-
jących makro i mikroelementów. W zależności od substancji jaką wzbogacony zostanie skład soli, możemy otrzymać kosmetyk o wielokierunkowym działaniu.

DOWOLNA SÓL

36,-

kwas 
hialuronowy
Nawilża 
i łagodzi.

250 g
kod 44204

kawior
Odmładza 
i rozświetla.

250 g
kod 44202

komórki 
macierzyste
Odmładzają, 
pielęgnują.

250 g
kod 44200

Jedwab 
pajęczy
Odmładza, 
regeneruje, 
wygładza.

250 g
kod 44198

kolagen
Regeneruje 
skórę.

250 g
kod 44196

Spirulina
Odżywia 
i mineralizuje.

250 g
kod 44206

nOwOŚĆ nOwOŚĆnOwOŚĆ

nOwOŚĆ nOwOŚĆ nOwOŚĆ

Body Salt
Drobnoziarnista sól do aromatycznych kąpieli ciała. W zależności od wybranego rodzaju soli, 
kąpiel będzie nie tylko relaksować, ale też intensywnie pielęgnować skórę. Najlepsze efekty 
zyskujemy stosując kąpiele w solach 2 razy w tygodniu. 
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PieLĘGnaCJa 
Ciała

PROBLeM:
• nadmiar tkanki tłuszczowej
• cellulit
• rozstępy
• sucha skóra
• utrata jędrności skóry

dZiałanie:
• wyszczuplające, ujędrniające 
• nawilżające 
• redukujące rozstępy
• redukujące cellulit

Składniki aktywne:
• Isocell™ Slim
• BODY3 COMPLEX™
• Liporedux
• VOLUFORM™
• Kompleks SK-influx®

Caviar Push Up Cream
Ujędrniający krem do
biustu z efektem push-up
Zawiera VOLUFORM™, który 
w pierwszej fazie detoksy-
kuje skórę, w drugiej uję-
drnia, a w trzeciej spomaga 
wzrost komórek tłuszczo-
wych. Krem modeluje biust, 
nawilża i wygładza skórę.

200 ml
kod 4107

62,-

Caviar Slim Balm
kawiorowy balsam do ciała
Zawiera Isocell™ Slim 
i LIPOREDUX, które de-
toksykują i wyszczuplają, 
stymulując spalanie tkanki 
tłuszczowej. Ekstrakty 
z alg i kawioru nawilżają 
oraz odżywiają skórę. 

200 ml
kod 4112

56,-

Skin Stretch Protector
krem z kompleksem zapo-
biegającym powstawaniu 
rozstępów
Nawilża oraz ujędrnia. 
Polecany do pielęgnacji skóry 
narażonej na nadmierne 
rozciąganie w okresie 
intensywnego przyrostu 
masy ciała. 

200 ml
kod 4117

52,-

Body Roller Microneedle 
Therapy
kuracja dla osób z rozstę-
pami, cellulitem oraz utratą 
jędrności skóry
Dzięki powstałym mikro-
kanalikom substancje 
aktywne zawarte w serum 
mają możliwość lepszego 
wnikania w głąb skóry.

4 x 10 ml + roller
kod 7407PH

129,-

Pobudza 
mikro-
krążenie

Efekt
push-up
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Specjalistyczne preparaty do pielęgnacji ciała
Droga do idealnego ciała to nie tylko dieta i aktywność fi zyczna, ale również właściwa pielęgnacja skóry. Aby poprawić jej wygląd, warto korzystać z kosmety-
ków o działaniu skoncentrowanym na rozwiązaniu konkretnych problemów np. produktów wyszczuplających czy też antycellulitowych.

Marine Slim Salt 
Peeling
Morski peeling do ciała
Peeling solny do ciała. Po-
budza krążenie, detoksykuje 
i optymalnie przygotowuje 
ciało do zabiegów wyszczu-
plających.

250 ml
kod 4406

54,-

Cappuccino Slim Sugar 
Peeling
kawowy peeling do ciała
Peeling cukrowy przezna-
czony do pielęgnacji ciała. 
Redukuje cellulit i poprawia 
mikrokrążenie. Wzmacnia 
barierę hydrolipidową skóry.

250 ml
kod 4404

54,-

No More Hair Silver Emulsion
Srebrna emulsja opóźniająca 
odrost włosów
Wydłuża czas między depi-
lacjami. Capislow™ i enzym 
papaina opóźniają odrost 
włosów. Neutrazen™ i srebro 
zapobiegają stanom zapalnym, 
podrażnieniom i wrastaniu 
włosów.

100 ml
kod 1623T

49,-

Gęsty
grubo-
ziarnisty 
peeling

Ice Gel Excess
Chłodzący żel do ciała
Działa wyszczuplająco, 
poprzez ograniczenie 
gromadzenia się tłuszczu 
w newralgicznych partiach 
ciała - pośladki, brzuch 
i uda - oraz zmniejsza 
widoczność cellulitu. Pole-
cany osobom z kruchymi 
naczyniami krwionośnymi 
oraz żylakami.

200 ml
kod 44190

53,-

Szybko 
się 
wchłania

Thermo Gel Cayenne
Żel do ciała z wyszczupla-
jącym pieprzem Cayenne
Termoaktywny, wyszczupla-
jący żel do ciała redukujący 
nadmiar tkanki tłuszczowej 
i cellulit. Pobudza przemianę 
materii i redukuje obrzęki.

200 ml
kod 4116

53,-

teRMOaktywne wySZCZUPLenie

43



BO
dy

 a
dV

an
Ce

d 
Li

n
e

PieLĘGnaCJa
Ciała

PROBLeM:
• skóra sucha i atopowa
• cellulit
• utrata jędrności

dZiałanie:
• nawilżające
• antycellulitowe
• ujędrniające

Składniki aktywne:
• ekstrakt z kawioru
• Matrigenics.14 G
• roślinne komórki
 macierzyste
• Femitim

Body Advanced Mini Set
Zestawy zawierają:

Lafayette Shower Gel + Lafayette Body Cream kod ZESTAW 0074

Boracay Shower Gel + Boracay Body Cream kod ZESTAW 0075

Barbados Shower Gel + Barbados Body Cream kod ZESTAW 0076

Matrix Shower Gel + Matrix Body Cream kod ZESTAW 0077

Caviar Shower Gel + Caviar Body Cream kod ZESTAW 0078

30 ml + 30 ml

16,-

Femitin Intimo
Żel do higieny intymnej
Zawiera delikatne substan-
cje myjące oraz Femitim, 
które łagodnie oczyszczają, 
neutralizują podrażnie-
nia i pomagają utrzymać 
naturalną równowagę okolic 
intymnych.

250 ml 
kod 2232

25,-

Silver Men Shower Gel*

Męski żel pod prysznic 
Zawiera NeutrazenTM i jony 
srebra, które regenerują 
skórę i działają antyseptycz-
nie oraz łagodzą i zapobie-
gają tworzeniu się stanów 
zapalnych.

300 ml 
kod 2105

25,-

dLa MĘŻCZyZn

*Do wyczerpania zapasów.44
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Zaawansowana pielęgnacja ciała

Boracay Shower Gel
200 ml 
kod 2107

22,-

Barbados Shower Gel
200 ml 
kod 2108

22,-

Lafayette Shower Gel
200 ml 
kod 2102

22,-

Caviar Shower Gel
200 ml 
kod 2103

22,-

Matrix Shower Gel
200 ml 
kod 2104

22,-

Dla każdego 
rodzaju 
skóry

Dla skóry 
z nadmiarem 
tkanki tłusz-
czowej

Dla skóry 
dojrzałej

Dla skóry 
atopowej 
i ekstre-
malnie 
suchej

Dla skóry 
suchej
i odwod-
nionej

Boracay Body Cream
200 ml 
kod 2235

51,-

Barbados Body Cream
200 ml 
kod 2236

51,-

Lafayette Body Cream
200 ml 
kod 2231

51,-

Caviar Body Cream
200 ml 
kod 2233

51,-

Matrix Body Cream
200 ml 
kod 2234

51,-

Zawiera Hydromanil™ 
i D-pantenol, które nawilżają 
i odbudowują płaszcz hy-
drolipidowy skóry.

Zawiera Isocell™ Slim, który 
ujędrnia skórę, redukuje cel-
lulit i przyspiesza spalanie 
tkanki tłuszczowej.

Zawiera łagodzące 
Antileukine 6® i G-Cell, które 
wyciszają stany zapalne, 
przyspieszają regenerację 
naskórka oraz neutralizują 
świąd skóry. 

Zawiera REVITALIN®-BT 
oraz koktajl kawiorowy 
bogaty w mikro i makroele-
menty, które odżywiają 
i regenerują skórę.

Zawiera Matrigenics.14 G, 
który aktywuje 14 genów 
młodości i widocznie uję-
drnia oraz odmładza skórę.

Skóra ciała ma takie same potrzeby jak skóra twarzy, dlatego kremy i żele Clarena Body Advanced mają równie bogaty skład aktywny jak kosmetyki do twarzy.
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CLARENA SPA

Iceland Algae Peeling
Solny peeling do ciała 
z algami
Gruboziarnisty peeling 
pomaga w walce z cel-
lulitem i wyszczupla. 
Nawilża skórę pozo-
stawiając ją miękką 
i gładką.

200 ml
kod 2526

54,-

Iceland Balm
nawilżający balsam
Głęboko odżywia skó-
rę, czyni ją aksamitnie 
gładką i zrelaksowa-
ną. Zapobiega utracie 
wody przez naskórek.

200 ml
kod 2530

60,-

Iceland Soap
Mydło algowe
Nawilża i pozostawia de-
likatny fi lm zapobiega-
jący utracie wody przez 
naskórek. Doskonale 
łączy się z zanieczysz-
czeniami i myje skórę. 
Łagodzi podrażnienia 
wywołane przez czyn-
niki zewnętrzne oraz 
detergenty.

250 ml
kod 2531

17,-

Marrakesh Bronzing 
Balm
Balsam brązujący
Kremowy balsam 
do ciała, z drobinkami 
złota, przeznaczony 
do pielęgnacji skóry. 
Pozostawia na skórze 
piękną, naturalną, 
jednolitą opaleniznę, 
widoczną już po 
3 dniach stosowania.

200 ml
kod 2514

60,-

Marrakesh Sand 
Peeling
Piaskowy peeling 
do ciała
Gruboziarnisty peeling 
z piaskiem o zmysło-
wym zapachu róży 
damasceńskiej. Czyni 
skórę satynowo gładką, 
miękką i nawilżoną.

250 ml
kod 2511

54,-

Marrakesh Massage 
Candle
Świeca do masażu
Odżywia i uela-
stycznia skórę oraz 
widocznie poprawia 
jej kondycję. Po zapa-
leniu świeca zamienia 
się w ciepły olejek, 
umożliwiający łatwą 
aplikację i wykonanie 
masażu.

80 g
kod 2512

62,-

deLikatny MORSki ZaPaCHdeLikatny MORSki ZaPaCH RÓŻany ZaPaCH

ekskluzywne kosmetyki do codziennej 
pielęgnacji skóry ciała inspirowane siłą 
natury i orientalnymi rytuałami 
z różnych stron świata.
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Zanzibar Balm
Balsam do ciała
Silnie pielęgnuje skórę 
zapewniając jej 12-go-
dzinne nawilżenie. 
Widocznie odmładza 
i czyni skórę jedwabi-
ście gładką.

200 ml
kod 2523

60,-

Zanzibar Sugar 
Peeling
Orientalny peeling 
do ciała
Odżywia przesuszo-
ną skórę, czyniąc ją 
miękką i jedwabiście 
gładką. Stanowi 
idealne przygotowanie 
skóry do dalszych 
etapów pielęgnacji.

250 ml
kod 2521

54,-

Bali Mist
Mgiełka do ciała
Odmładzająca mgieł-
ka o zapachu kwiatu 
jaśminu i lotosu. 
Intensywnie nawilża 
i koi. Lekka formuła 
szybko się wchłania 
pozostawiając aksa-
mitne wykończenie.

250 ml
kod 2532

30,-

Bali Milk
Mleczko do ciała 
o zapachu kwiatu 
jaśminu
Odmładzający balsam 
do ciała w formie 
mleczka. Skutecz-
nie nawilża, napina, 
ujędrnia i widocznie 
odmładza skórę. 

200 ml
kod 2533

60,-

ORientaLny ZaPaCH

Bali Massage Candle
Świeca do masażu 
Po zapaleniu, świeca zamienia się w ciepły olejek 
umożliwiający łatwą aplikację i wykonanie masażu. 
Jaśmin i masło shea odżywiają i uelastyczniają 
skórę oraz widocznie poprawiają jej kondycję.  

80 g 
kod 25440

62,-

nOwOŚĆ

Bali CocoShell 
Peeling
Jaśminowy peeling 
do ciała
Peeling delikatnie 
złuszcza martwy 
naskórek. Doskonale 
przygotowuje skórę 
do dalszych zabiegów.

250 ml
kod 2538

54,-

ZaPaCH JaŚMinU

skórę oraz widocznie poprawiają jej kondycję.  

Bali Soap
Mydło jaśminowe
Dzięki zawartości alo-
esu nawilża skórę, two-
rzy na jej powierzchni 
„fi lm ochronny" za-
pobiegający ucieczce 
wody przez naskórek. 
Łagodzi podrażnienia 
wywołane przez czyn-
niki zewnętrzne oraz 
detergenty.

250 ml
kod 2541

17,- 47
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Manus Acid Peel
Żelowy peeling do dłoni
Żelowy peeling z kwasem 
hialuronowym oraz dro-
binkami bambusa. Dzięki 
zawartości kwasu mleko-
wego delikatnie eksfoliuje 
i wygładza naskórek oraz 
niweluje przebarwienia.

100 ml 
kod 1674

30,-

Manus Lift Cream
nawilżająco-liftujący krem 
do dłoni
Intensywnie regeneruje deli-
katną skórę dłoni. Poprawia 
jędrność, elastyczność oraz 
sprawia, że skóra staje się 
napięta i wygładzona.

100 ml + rękawiczki 
kod 1672

36,-

Portulacia Hand Cream
krem intensywnie regene-
rujący do pielęgnacji dłoni
Łagodzi podrażnienia wy-
wołane przede wszystkim 
przez detergenty, zabezpie-
cza skórę przed szkodliwym 
działaniem czynników 
zewnętrznych. Pozostawia 
skórę gładką i nawilżoną na 
długi czas.

100 ml + rękawiczki 
kod 1662

36,-

Portulacia Hand Pack
Błyskawiczny zabieg pielę-
gnacyjny w rękawiczkach
Unikatowa maska regene-
ruje, nawilża i intensywnie 
pielęgnuje skórę dłoni.

1 para
kod 16644

20,-

Bawełniane 
rękawiczki 
gratis

Bawełniane 
rękawiczki 
gratis

Aktywne
rękawiczki!

PROBLeM:
• sucha skóra dłoni
• łuszcząca się skóra dłoni
• wiotka skóra dłoni

dZiałanie:
• nawilżające
• regenerujące 
• liftujące

Składniki aktywne:
• ekstrakt z kawioru
• ekstrakt Portulaca oleracea
• Suberlift™

• kwas hialuronowy
• kolagen

nOwOŚĆ
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SKÓRA STÓP

Aromatherapy Salt
Drobnoziarnista, aromatyczna sól do kąpieli stóp. Dzięki ekstraktom 
roślinnym i mikroelementom, preparat intensywnie nawilża, zmiękcza 
zrogowacenia i odświeża skórę stóp. Stosowana raz w tygodniu zapewnia 
optymalne działanie.

Różane
ukojenie
250 g
kod PO 3035

DOWOLNA SÓL

DOWOLNA SÓL

30,-

34,-

Jabłkowe
pobudzenie
250 g
kod PO 3034

wanilia 
i granat
250 g
kod 30340

Grejpfrutowe
orzeźwienie
250 g
kod PO 3045

Mocznik
250 g
kod 30338

Malinowe
odżywienie
250 g
kod PO 3043

argan
250 g
kod 30336

konwaliowe
uspokojenie
250 g
kod PO 3032

Rumianek
250 g
kod 30334

Jodłowa
regeneracja*

250 g
kod PO 3033

Zielona 
herbata
250 g
kod 30332

Lawendowy
relaks
250 g
kod PO 3041
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DO
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nOwOŚĆ nOwOŚĆnOwOŚĆ nOwOŚĆ nOwOŚĆ

*Do wyczerpania zapasów. 49
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SKÓRA STÓP PROBLeM:

• pocenie stóp i maceracja naskórka
• zrogowaciała, pękająca skóra
• nadmiernie przyrastający naskórek
• sucha skóra stóp

dZiałanie:
• odświeżające
• dezodorujące
• nawilżające i zmiękczające
• regenerujące

Składniki aktywne:
• srebro i ekstrakty
 roślinne
• woski, olej z wiesiołka
• mocznik, kwas mlekowy 
 i salicylowy

30% Urea Foot Cream
Zmiękczająco-nawilżający 
krem do stóp z mocznikiem
Intensywnie nawilża dzięki 
30% stężeniu mocznika.
Polecany do pielęgnacji 
bardzo suchej skóry stóp, 
dłoni, kolan i łokci.

100 ml 
kod PO 2004

36,-

Exfoliating Foot Mask
eksfoliująca maska do stóp 
w skarpetach
Wygładza i regeneruje skórę 
stóp. W krótkim czasie 
usuwa zrogowacenia.

1 para
kod 1128

25,-

Ozone Podo Cream
nawilżający krem do stóp
z ozonową oliwą z oliwek
Nawilża, działa antybakte-
ryjnie oraz grzybobójczo. 
Poprawia mikrokrążenie 
i ułatwia gojenie ran.

100 ml 
kod PO 3037

36,-

Dla stopy 
cukrzy-
cowej

Myco Stop Drops
Ochronny płyn
do pielęgnacji paznokci
Pielęgnuje i wzmacnia

Preparat skutecznie 
i w pełni chroni paznokcie 
dłoni i stóp. Polecany do 
systematycznego wma-
sowywania w płytkę i wał 
paznokciowy. 

30 ml 
kod PO 3015

36,-
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Profesjonalny pedicure w domu

Podo Peel
Mechaniczno-enzymatyczny 
żelowy peeling do stóp
Preparat rozpuszcza połą-
czenia między martwymi 
komórkami naskórka
i dokładnie złuszcza zrogo-
waciały naskórek.

250 ml 
kod PO 3047

30,-

Leg Active Gel
Chłodzący żel na zmęczone
i spuchnięte nogi
Stymuluje krążenie krwi, 
zwiększa wytrzymałość 
naczyń krwionośnych i sku-
tecznie redukuje obrzęki. 
Łagodzi podrażnienia 
i przynosi ulgę zmęczonym 
nogom.

100 ml 
kod PO 2000

30,-

Rich Foot Ointment
kosmetyczna maść
na pęknięcia
Chroni przed wysuszeniem 
i zapobiega pękaniu skóry 
stóp, łokci i kolan. Naturalne 
olejki i woski przyspieszają 
regenerację. Maść polecana 
do stosowania na noc.

75 ml 
kod PO 3009

36,-

Silver Foot Spray
Srebrny spray do stóp
Usuwa uczucie zmęczenia 
i pieczenie stóp, zapobiega 
poceniu i maceracji naskór-
ka. Odświeża i dezodoruje. 
Polecany do stosowania 
w ciągu dnia.

250 ml 
kod PO 3001

41,-

Silver Foot Bath
Srebrny płyn do kąpieli stóp
Odświeża, zmiękcza skórę 
i paznokcie przygotowując 
stopy do pedicure. Przynosi 
ulgę zmęczonym i obolałym 
stopom. Kąpiel zapewnia 
relaks.

500 ml 
kod PO 3000

35,-

Pojemność
aż 500 ml

Niweluje 
obrzęki

Prawidłowe nawyki pielęgnacyjne 
pomagają przywrócić naturalną
równowagę skóry oraz zachować
jej zdrowy wygląd i dobrą kondycję.

Aby przez cały rok cieszyć się pięknymi i zadbanymi stopami, należy systematycznie korzystać z profesjonalnych zabiegów w gabinecie podologicznym, 
a także zadbać o prawidłową ich pielęgnację w domu.
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dermokosmetyki dla skóry problemowej
Clarena Medica to dermokosmetyki o wyższym stężeniu składników aktywnych, dla skóry problemowej.

Dermokosmetyki gwarantują wysoką skuteczność działania, dzięki innowacyjnym składnikom aktywnym oraz 
wieloetapowym badaniom prowadzonym przez dermatologów, kosmetologów i biotechnologów. 

Preparaty Clarena Medica pozbawione są parabenów, silikonów oraz oleju parafi nowego, co zapewnia bezpie-
czeństwo nawet najbardziej wrażliwej skórze. 

Anti-Atopic Cream
krem kojący
Hipoalergiczna formuła daje 
uczucie komfortu, łagodzi 
skórę oraz czyni ją miękką 
w dotyku. Stanowi doskonałą 
bazę pod makijaż.

50 ml
kod 2170

94,-

Overnight Anti-Atopic 
Serum
10-dniowa terapia szokowa 
łagodząco-regenerująca
Intensywnie regeneruje skórę 
odwodnioną, łuszczącą się, 
atopową.

10 x 3 ml
kod 2171

114,-

Micellar Tonic
tonik micelarny
Skutecznie oczyszcza cerę 
z makijażu, zanieczyszczeń, 
tłuszczu i potu. Przywraca 
skórze jej naturalne pH.
Daje wyraźne uczucie 
odświeżenia. Neutralizuje 
uczucie ściągnięcia skóry.

200 ml
kod 2101

38,-

Cleansing Gel
Żel antybakteryjny
do mycia twarzy
Doskonale oczyszcza 
pory skórne, usuwa 
zanieczyszczenia, tłuszcz 
i pot. Odświeża skórę. Nie 
wywołuje podrażnień ani 
zaczerwienień.

200 ml
kod 2100

38,-
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Linia PURiFiCatiO:
• każdy rodzaj skóry
 problematycznej
 i wrażliwej

Linia ROSaCea:
• naczynka
• rumień
• trądzik różowaty

Linia LentiGO SenSiLiS:
• przebarwienia
• nierównomierny koloryt
• plamy starcze

Linia aCne VULGaRiS:
• trądzik
• skóra tłusta
• skóra mieszana

Linia aLeRGiCa SenSiBiLiS:
• skóra atopowa
• skóra sucha
• skóra wrażliwa

Anti-Acne Mask
Maska redukująca zmiany 
trądzikowe
Terapeutyczna kuracja 
łagodzi, koi skórę, redukuje 
zaczerwienienia i podraż-
nienia.

50 ml
kod 2111

62,-

Anti-Acne Cream
krem redukujący zmiany 
trądzikowe
Widocznie zwęża pory, 
ogranicza wydzielanie 
sebum oraz minimalizuje 
ryzyko powstawania blizn 
potrądzikowych.

50 ml
kod 2110

62,-

Anti-Redness Cream
krem wyciszający zmiany 
naczyniowe i trądzik 
różowaty
Hipoalergiczny krem gwa-
rantuje całodobową ochronę 
skóry przed słońcem,  
wiatrem, zimnem i innymi 
czynnikami niekorzystnie 
wpływającymi na stan 
naczyń krwionośnych.

50 ml
kod 2130

94,-

Anti-Hiperpigmentation 
Cream
krem redukujący przebar-
wienia i plamy starcze
Stymuluje proces mela-
nogenezy zapobiegając 
nadmiernej pigmentacji 
skóry. Regularne stoso-
wanie stopniowo rozjaśnia 
przebarwienia i ujednolica 
koloryt.

50 ml
kod 2150

89,-

Overnight Anti-Redness 
Serum
10-dniowa terapia szokowa 
wyciszająca zmiany naczy-
niowe
Wzmacnia naczynia krwio-
nośne i uelastycznia je, aby 
prawidłowo rozszerzały 
się w trakcie ekspozycji na 
słońce.

10 x 3 ml
kod 2131

114,-
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www.clarenanaturalis.pl

0%
Bez parabenów, silikonów, sztucznych barw-
ników, zapachów, składników pochodzenia 
zwierzęcego, chemicznych konserwantów

Bez glutenu i laktozy

Nie testowane na zwierzętach

Bez GMO

Argan & Betula Sugar 
Peeling
100% wegański, naturalny 
peeling dwufazowy
do cery grubej i dojrzałej

Doskonale oczyszcza skórę 
z martwych komórek naskór-
ka i zanieczyszczeń. Dwu-
fazowa formuła poprawia 
nawodnienie i elastyczność 
skóry, działa antybakteryjnie 
oraz antyoksydacyjnie.

50 ml + 40 g
kod 22609

139,-

Faza I 
olejowa

Faza II 
roślinna
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100% wegańskie kosmetyki naturalne
Kosmetyki Clarena Naturalis posiadają 100% wegański, naturalny skład oraz udowodnione, dobroczynne działanie - dzięki doskonale zbilansowanym składnikom. 
Clarena Naturalis wyróżnia się bogatą, roślinną recepturą, pozbawioną sztucznych barwników, zapachów, konserwantów oraz silikonów i parabenów.

Kosmetyki Clarena Naturalis są produkowane wyłącznie na zamówienie klienta. 
To produkty wyjątkowe, tworzone ręcznie przez wykwalifi kowanych technologów. Są przygotowywane i wysyłane do Klienta w tym samym dniu.

Siberian Berry Cream
100% wegański, naturalny 
krem z rokitnikiem
dla cery wrażliwej 
oraz naczyniowej

Niweluje stany zapalne skóry 
i chroni ją przed niekorzystny-
mi czynnikami zewnętrznymi. 
Dzięki zawartości karoteno-
idów i witaminy E działa także 
antyoksydacyjnie i przeciw-
starzeniowo. 

50 ml
kod 22600

149,-

Himalayan Neem Cream
100% wegański, naturalny 
krem z olejkiem neem
dla cery mieszanej, tłustej 
i trądzikowej

Działa antybakteryjnie, prze-
ciwtrądzikowo, przyspiesza 
regenerację naskórka oraz 
zmniejsza widoczność blizn 
potrądzikowych. Nie zatyka 
ujść gruczołów łojowych.

50 ml
kod 22601

149,-

Berber Gold Oil
100% wegański, naturalny 
olejek do demakijażu
do każdego typu skóry

Doskonale usuwa zanie-
czyszczenia i wodoodporny 
makijaż, dzięki mieszaninie 
olejów roślinnych boga-
tych w nienasycone kwasy 
tłuszczowe.

120 ml
kod 22610

59,-

Mediterranean Tonic
100% wegański, naturalny 
tonik
do każdego typu skóry

Doskonale odświeża, przy-
wraca naturalne pH skóry. 
Ekstrakt z szałwii działa 
antyoksydacyjnie, prze-
ciwzapalnie oraz wzmac-
niająco na ściany naczyń 
krwionośnych.

120 ml
kod 22611

59,-

Indian Saffron Cream
100% wegański, naturalny 
krem z szafranem
dla cery dojrzałej i z pierw-
szymi oznakami starzenia

Bogaty w antyoksydanty, nie-
nasycone kwasy tłuszczowe 
oraz witaminy i minerały. 
Rozświetla i wyrównuje kolo-
ryt skóry, przywracając jej 
promienny blask.

50 ml
kod 22602 

189,-

Siberian Berry Cream
100% wegański, naturalny 

Himalayan Neem CreamHimalayan Neem Cream
100% wegański, naturalny 100% wegański, naturalny 

Mediterranean Tonic

15 ml
kod 22605 

75,-

15 ml
kod 22604

55,-
15 ml
kod 22603

55,- 55
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SkÓRa MĘSka 

Ready2Go Gel
Żel pod prysznic i szampon 
3 w 1 dla mężczyzn
do mycia ciała, twarzy 
i włosów

Doskonale oczyszcza 
i jednocześnie pielęgnuje. 
Odmładza i regeneruje. 
Zapobiega powstawaniu 
podrażnień i stanów zapal-
nych. Ujędrnia, wygładza 
i rozjaśnia skórę.

200 ml - kod 30001 25,-
30 ml - kod 30002    10,-

Power Matt Cream
Lekki krem matujący
dla mężczyzn
absorbuje nadmiar sebum

Szybko się wchłania pozo-
stawiając skórę elastyczną 
i nadając jej matowy wygląd 
na cały dzień.

50 ml 
kod 3013

73,-

Power Hydro Cream
nawilżający krem
dla mężczyzn
łagodzi podrażnienia
i usuwa zaczerwienienia

Redukuje uczucie szorst-
kości skóry, efektywnie 
zwiększa jej nawilżenie 
i zapobiega ponownemu 
odwodnieniu.

50 ml 
kod 3008

73,-

PROBLeM:
• podrażnienia
• wrastanie włosów
• błyszczenie skóry
• szara, zmęczona cera

dZiałanie:
• zapobiegające podrażnieniom
• regenerujące
• matujące
• nawilżające

Składniki aktywne:
• Xeradin™
• Neutrazen™
• Suberlift™

Męska skóra jest znacznie grubsza
i mocniejsza niż kobieca - składa się 
aż z 30-32 warstw naskórka. Dlatego 
też mężczyźni powinni sięgać po pro-
dukty dedykowane specjalnie dla nich.

3 w 1: żel 
pod prysznic,
żel do twarzy,
szampon 
do włosów
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nowoczesna pielęgnacja męskiej skóry
Różnice w budowie i fi zjologii między skórą mężczyzn i kobiet sprawiły, że koniecznym stało się opracowanie kosmetyków dostosowanych do potrzeb 
mężczyzn.

Power Matt Mist
Mgiełka odświeżająco-
-matująca dla mężczyzn
Innowacja w pielęgnacji mę-
skiej skóry czoła, nosa i po-
liczków. Ekstrakty roślinne 
stabilizują produkcję sebum, 
a mentol daje długotrwałe 
uczucie świeżości.

200 ml 
kod 3014

39,-

Power Men Soft Gel
Myjąco-zmiękczający
żel dla mężczyzn
do codziennego mycia 
twarzy

Nawilża skórę i zmiękcza 
zarost ułatwiając komforto-
we golenie. Drobinki gorzkiej 
pomarańczy delikatnie 
peelingują skórę. 

100 ml 
kod 3000

38,-

After Shave Comfort Balm
Balsam łagodzący
po goleniu
Łagodzi podrażnienia, 
likwiduje zaczerwienienia. 
Szybko się wchłania zosta-
wiając skórę matową 
i orzeźwioną.

100 ml 
kod 3012

55,-

Power Eye Cream
krem pod oczy
dla mężczyzn
Natychmiastowo napina skórę, 
rozjaśnia cienie i redukuje 
„worki" pod oczami. Zapo-
biega procesom starzenia 
się skóry.

15 ml 
kod 3010

59,-

Power Anti Age Cream
krem przeciwzmarszczkowy 
dla mężczyzn
Pozwala zachować
młodzieńczy wygląd

Optymalnie nawilża i chroni 
przed utratą wilgoci. Neutra-
zen™ łagodzi podrażnienia 
i zaczerwienienia skóry.

50 ml 
kod 3009

80,-
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Składniki aktywne
Składniki aktywne wpływają na fizjologię i funkcjonowanie skóry. Odgrywają kluczową rolę w działaniu kosmetyków i zapewniają wysoką skuteczność.  
Aby zadbać o najlepszą pielęgnację, należy zwracać uwagę na to, jakie składniki aktywne posiadają kosmetyki, których używamy.

aktywny tlen 
Stymuluje syntezę kolagenu i angiogenezę (proces prowadzący do powstania nowych naczyń krwionośnych) oraz działa antybakteryjnie i antyseptycznie  
(niszczy drobnoustroje). 

BiO-Placenta  
Syntetyczna placenta, bogata w czynniki wzrostu EGF, IGF, FGF oraz VEGF, wygładza skórę i zmniejsza widoczność zmarszczek.

BOdy3 COMPLeX™ 
Nieprażone masło Shea oraz ekstrakt z nasion awokado, skoncentrowane w bentonicie, zapewniają redukcję cellulitu, ujędrnienie skóry oraz zmniejszają  
widoczność rozstępów. 

ekstrakt z kawioru 
Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe i aminokwasy, które regenerują uszkodzoną barierę ochronną naskórka i przyspieszają odnowę komórek.  
Mikroelementy wzmacniają, nawilżają i stymulują skórę, a fosfolipidy przeciwdziałają transepidermalnej utracie wilgoci i wygładzają skórę.

ekstrakt z żeń-szenia 
Działa antyoksydacyjnie, rewitalizuje, regeneruje i poprawia ukrwienie skóry. Pobudza odnowę, przywraca równowagę i odmładza skórę.

Hydromanil™ 
Bogaty w związki cukrowe pochodzące z owoców drzewa tara, występujące w postaci trójwymiarowej, koloidalnej matrycy, uwalniającej stopniowo nawilża-
jące oligosacharydy. Wytwarza film ograniczający TEWL (transepidermalną/przeznaskórkową utratę wody) i zatrzymuje wodę znajdującą się w kosmetykach. 
Zabezpiecza przed utratą wilgoci i składników odżywczych. Gwarantuje natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie. 

isocell™ Slim 
Aktywna kofeina zamknięta w liposomach, zwiększających głębokości jej przenikania i efektywność wyszczuplania.

Jad węża 
Ujędrnia skórę, redukuje głębokie zmarszczki, poprawia owal twarzy i działa jak naturalny botoks. Dzięki temu niezwykłemu składnikowi powstawanie zmarsz-
czek blokowane jest poprzez hamowanie skurczy mięśni, które odpowiadają za mechaniczne starzenie się skóry!

Jaskółcza ślina 
Źródło silnych przeciwutleniaczy. Jest bogata w aminokwasy i węglowodany, przywraca skórze naturalne pH, oczyszcza pory, eliminuje efekt ściągnięcia.

komórki macierzyste 
Opóźniają procesy starzenia, zwiększają jędrność i gęstość skóry, regenerują ją oraz działają witalizująco.

kofeina 
Ma właściwości drenujące, poprawia mikrocyrkulację krwi, zmniejsza obrzęki. Ma właściwości antyoksydacyjne. Wspomaga zwalczanie tkanki tłuszczowej i cellulitu.

kolagen 
Tworzy delikatny film nawilżający, zapobiegający wyparowywaniu wody ze skóry, wzmacnia barierę hydrolipidową i odporność skóry na działanie czynników 
zewnętrznych.
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koloidalne złoto 
Rozświetla, opóźnia proces powstawania zmarszczek. Stymuluje syntezę kolagenu, przyczyniając się do rekonstrukcji tkanki skórnej. Działa kojąco i antybakte-
ryjnie.

kwas hialuronowy 
Silnie wiąże i zatrzymuje wodę zapobiegając odwodnieniu skóry. Tworzy naturalny film, który wygładza i wspiera właściwości ochronne skóry.

kwas salicylowy 
Usuwając zrogowaciałe komórki reguluje odnowę skóry, wygładza jej strukturę i rozjaśnia koloryt. Odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, zapobiegając  
tworzeniu się wyprysków i zaskórników.

Mikronizowany diament 
Nadaje skórze aksamitną gładkość, nawilża, tworzy na powierzchni delikatny film, zapobiega utracie wilgoci ze skóry. Ożywia, poprawia koloryt, rozświetla 
i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i porów skóry.

Matrixyl® 3000 
Kompleks złożony z dwóch rodzajów peptydów stymulujących produkcję kolagenu, fibronektyn i kwasu hialuronowego. Przyspiesza procesy odnowy skóry 
i działa przeciwzmarszczkowo.

Pajęczy jedwab 
Zapobiega utracie wody oraz chroni przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych. Ma działanie wygładzające i ochronne.

Sytenol® A 
Naturalny związek o nazwie Bakuchiol, otrzymywany z jadalnych nasion indyjskiej rośliny Babći (Psoralea corylifolia). Wyraźnie zmniejsza produkcję sebum. 
Hamuje namnażanie propionibacterium acne i innych bakterii i grzybów. Łagodzi stany zapalne przez blokowanie prozapalnych genów i enzymów. 

Śluz ślimaka 
Bogaty w cenne substancje, tj. alantoina, proteiny, witaminy, kolagen i elastyna. Odżywia skórę, przyspiesza jej regenerację, wygładza, redukuje blizny, łagodzi 
podrażnienia i stany zapalne. Wspomaga walkę z trądzikiem. Jego działanie nawilżające będzie pożądane dla cery suchej. W przypadku skóry wrażliwej, krem 
ze śluzem ślimaka pozwoli na złagodzenie podrażnień.

witamina C aa2G™ 
Rozjaśnia, ujednolica koloryt poszarzałej cery. Łagodzi skórę po oparzeniach słonecznych i nadmiernym opalaniu, zwiększa mechaniczną odporność naczyń 
włosowatych i reguluje pH.

witamina U 
Pochodna metioniny - jednego z podstawowych aminokwasów - wyizolowana z kapusty. Jej działanie wynika z właściwości przeciwhistaminowych, hamuje 
kaskadę reakcji zapalnych, ponad trzykrotnie przyspiesza tempo regeneracji uszkodzonej skóry, co sprawia że skóra jest złagodzona i odporna na ponowne 
drażnienie ze strony czynników zewnętrznych.

Vitasource™ 
Poprzez spowalnianie skracania się telomerów (kompleksowe struktury złożone z DNA oraz białek) warunkujących długość życia komórek, cofa zegar biolo-
giczny komórek skóry. Spłyca mikrorzeźbę, przywraca jędrność i elastyczność skóry.
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51-361 Wrocław, Wilczyce
tel. 71 328 07 11

  www.clarena.pl                          wwww.e-clarena.eu                       ClarenaCosmetics

Kosmetyki dostępne w:


