NOWOŚĆ!

piękno ma znaczenie

KATALOG
KOSMETYKÓW
ważny od października 2015
do następnego wydania

collagen Beauty Drink!

Kolagenowa pielęgnacja
od wewnątrz i z zewnątrz!
1

SKÓRA
WYMAGAJĄCA LIFTU
1 METEORITE CREAM (LIMITED EDITION)*

Rozświetlająco-przeciwstarzeniowy krem z pyłem
z meteorytu. Nadaje blask zmęczonej cerze.
50 ml

DIAMOND & METEORITE LINE

kod 1498 LE

145,-

2 DIAMOND CREAM (LIMITED EDITION)*

Liftujący krem do codziennej pielęgnacji cery
dojrzałej. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
50 ml

kod 1487 LE

145,-

3 DIAMOND NIGHT ESSENCE

Przeciwstarzeniowy, skoncentrowany krem na noc
przeznaczony do nocnej pielęgnacji cery dojrzałej.
50 ml

kod 1488

130,-

4 DIAMOND LIFT CREAM

PROBLEM:
• skóra dojrzała
z utratą jędrności
• zmarszczki

kod 1487

120,-

5 DIAMOND & CAVIAR MICELLAR GEL

Rozświetlająco-przeciwstarzeniowy krem z pyłem z meteorytu. Wygładza zmarszczki i nadaje blask zmęczonej cerze.
50 ml

kod 1498

120,-

8 METEORITE PEARLS

Skoncentrowane serum z pyłem z meteorytu o działaniu
rozświetlającym, wygładzającym i przeciwstarzeniowym.
30 szt.

kod 1750

49,-

5

⓽ DIAMOND FILLER

kod 1481

5 ml

kod 1496

49,-

3

LIMITOWANA

EDYCJA!2

4

35,-

6 DIAMOND & CAVIAR MICELLAR LOTION

Płyn micelarny do tonizacji każdego rodzaju cery,
polecany szczególnie dla skór dojrzałych.
200 ml

kod 1483

35,-

6

Diamentowy korektor zmarszczek do codziennej pielęgnacji
skór dojrzałych. Natychmiastowo liftuje i wygładza skórę.

Żel do demakijażu skóry dojrzałej z pyłem diamentowym, ekstraktem z kawioru i kompleksemRevitalin®-BT
kompleksem Revitalin®-BT.
200 ml

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• Liftoninʀ- Xpress
• Matrixylʀ3000
• Suberliftʀ
• Hydromanilʀ

7 METEORITE CREAM

Liftujący krem do codziennej pielęgnacji cery
dojrzałej. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż.
50 ml

DZIAŁANIE:
• nawilżające
• liftujące
• wygładzające
• ujędrniające

7
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* Do wyczerpania zapasów.
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•
•
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•
•
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pierwsze oznaki starzenia
utrata napięcia
zmarszczki mimiczne
przesuszenie

1 CERTUS COLLAGEN LOTION

kod 1173

Emulsja do demakijażu dla cery z utratą elastyczności
i pierwszymi oznakami starzenia.
200 ml

kod 1171

kolagen zamknięty w liposomach
mikrokolagen
witaminy i peptydy

6 100% CERTUS COLLAGEN BEAUTY DRINK*
Napój kolagenowy oparty na japońskiej recepturze z 6 g czystego
kolagenu oraz 120 mg witamin. Spowalnia procesy starzenia
i odbudowuje włókna kolagenowe.

33,-

2 CERTUS COLLAGEN EMULSION

•
•
•

Hit! Collagen beauty Drink!

Tonik z kolagenem zamkniętym w liposomach dla
cery z utratą elastyczności i z pierwszymi oznakami
starzenia.
200 ml

energetyzujące
przeciwstarzeniowe
wygładzające

kod 4120 - 1 x 60 ml

1

kod 4119 - 8 x 60 ml

2

33,-

9,59,-

Holistyczna pielęgnacja
przeciwstarzeniowa z kolagenem:
• picie kolagenu w beauty Drinku
• aplikacja kolagenu w kosmetykach

3 LIPOSOM CERTUS COLLAGEN CREAM
Liposomowy krem z kolagenem roślinnym oraz morskim. Niweluje pierwsze zmarszczki i ujędrnia skórę dzięki wzmocnieniu włókien kolagenowych skóry.
kod 1178

82,-

4 MICROCOLLAGEN & PEPTIDE P3 CREAM
Krem z mikrokolagenem i peptydami o działaniu
biomimetycznym, polecany dla skór z pierwszymi
oznakami starzenia i zmarszczkami mimicznymi.
50 ml

kod 1166

82,-

6

4

3

5 CERTUS COLLAGEN MINI SET
Zestaw mini kosmetyków - Certus Collagen Lotion
15 ml + Liposom Certus Collagen Cream 30 ml
30 ml + 15 ml
kod 0068

19,-

NOWOŚĆ!
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* Produkt dostępny w sprzedaży od listopada 2015 r.

50 ml

5

LIPOSOM CERTUS COLLAGEN LINE

SKÓRA Z PIERWSZYMI
OZNAKAMI STARZENIA

SKÓRA SUCHA
I ODWODNIONA

DZIAŁANIE:
• nawilżające
• wygładzające
• ujędrniające

PROBLEM:
• skóra sucha
• skóra wrażliwa
• skóra odwodniona

3 HYALURON 3D ROLLER MICRONEEDLE THERAPY

1 HYALURON 3D MILK

Roller o długości igieł 0,5 mm, przeznaczony do wykonywania zabiegów domowej mezoterapii w zestawie z nawilżającym serum
z 3 rodzajami kwasu hialuronowego.

Intensywnie nawilżające mleczko do demakijażu z 3 rodzajami
kwasu hialuronowego, polecane w szczególności do pielęgnacji
skóry odwodnionej, przesuszonej, łuszczącej się.
200 ml

HYALURON 3D LINE

kod 1331

5 x 3ml + roller

33,-

kod 7406 PH

Krem nawilżający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego, polecany
w szczególności dla skóry suchej, odwodnionej, dojrzałej.

Tonik nawilżająco-wygładzający z 3 rodzajami kwasu hialuronowego przeznaczony dla cery suchej i odwodnionej.
kod 1333

27,-

110,-

4 HYALURON 3D CREAM

2 HYALURON 3D TONIC

200 ml

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• HYACARE® FILLER CL
• EPIDERMIST 4.0
• CRISTALHYAL

50 ml

kod 1338

70,-

5 HYALURON 3D ELIXIR

BESTSELLER
CLARENY!

Eliksir z 3 rodzajami kwasu hialuronowego przeznaczony
do intensywnej kuracji skóry przesuszonej, łuszczącej się, dojrzałej.
50 ml

kod 1339 N

72,-

6 SUPLEMENT HYALURON 3D

Suplement diety z najwyższą dawką kwasu hialuronowego,
dogłębnie nawilża skórę od wewnątrz, wspierając profesjonalną
terapię kosmetyczną.
30 kapsułek
kod 1341

42,-

7 HYALURON 3D MINI SET

Zestaw miniaturowych kosmetyków - krem i tonik, dla skór suchych
odwodnionych i łuszczących się, idealny w podróży!
15 ml + 30 ml

4

kod 0042

19,-

3D - trzy rodzaje kwasu hialuronowego!
Holistyczne nawilżanie skóry kwasem hialuronowym
od wewnątrz i zewnątrz!

2

mikronakłuwanie

•

pielęgnacja aplikacyjna

•

suplementacja
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HYALURON 3D LINE

1

•

SKÓRA TŁUSTA,
MIESZANA I TRĄDZIKOWA

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

DZIAŁANIE:

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• SYTENOL® A
• CANADIAN WILLOWHERB
• PORE REDUCTYL

• redukujące niedoskonałości
• normalizujące
• matujące
• oczyszczające
1 AHA MAX FORTE PEELING

Sytenol®A w walce z trądzikiem!

Mechaniczno-enzymatyczny peeling z kwasami owocowymi i gran
kami jojoba. Polecany dla skór tłustych i mieszanych.

48,-

100 ml

MAX DERMASEBUM LINE

kod 1230

2 MAX SEBUM CONTROL CREAM

13

Krem normalizująco-matujący o działaniu
Zmniejsza ilość sebum i widoczność porów.

1

4

przeciwtrądzikow

58,-

50 ml

kod 1225

3 MAX MATT CREAM

5

Krem matujący na dzień dla skór tłustych i mieszanych, również dla n
stolatków. Zapewnia efekt zmatowienia skóry przez cały dzień.

56,-

50 ml

kod 1232

4 MAX MATT GEL

6

Żel do demakijażu skór tłustych i mieszanych. Normalizuje pra
gruczołów łojowych, zmniejsza ilość sebum i widoczność porów.
200 ml

kod 1223

2

33,-

5 MAX MATT TONIC

3

Tonik polecany do pielęgnacji skór mieszanych, tłustych. Dzia
normalizująco i ściągająco, oczyszcza, odświeża i matuje skórę.

2

200 ml

kod 1221

33,-

6 MAX MATT EFFECT MINI SET

Zestaw miniaturowych kosmetyków: Max Matt Gel + Max Matt Cream

30 ml + 15 ml

6

kod 0047

19,-

1 MAX ANTI-ACNE SERUM

Serum do punktowej pielęgnacji cery mieszanej, tłustej i trądzikowej.
Hamuje namnażanie bakterii i tworzenie się stanów zapalnych.
15 ml

kod 1233

48,-

2 ACNE REDUCTOR MASK

30 ml

kod 1231

55,-

3 MAX DERMASEBUM MINI SET

Zestaw zawiera: Max Matt Tonic + Max Sebum Control Cream.
30 ml + 15 ml
kod 0036

19,-

Redukuje
wypryski!

4 ACNE CONTROL COVER

Antybakteryjny preparat maskujący niedoskonałości, zaczerwienienia
i przebarwienia skóry.
5 ml

kod 1234

30,-

2

3

4

1

7

MAX DERMASEBUM LINE

Punktowa maska-papka silnie redukująca wypryski. Likwiduje stany
zapalne i zmniejsza zaczerwienienia oraz działa antybakteryjnie.

SKÓRA DOJRZAŁA
ZE ZMARSZCZKAMI

PROBLEM:
• utrata jędrności
• zmarszczki
• skóra dojrzała

1 SALANGANA TONIC
Tonik z jaskółczą śliną bogatą w aminokwasy i węglowodany,
polecany szczególnie dla dojrzałej i cienkiej skóry.
200 ml

kod 2228

35,-

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

Antidotum
na starzenie się skóry!

POISON LINE

2 SALANGANA NIGHT CREAM
Liposomowy przeciwstarzeniowy krem na noc z jaskółczą śliną
o działaniu hamującym proces melanogenezy i rozjaśniającym
plamy i przebarwienia.
50 ml

kod 2240

89,-

3 8'OILS CLEANSER

Hydroﬁlna oliwka do demakijażu na bazie 8 olejków,
przeznaczona do każdego rodzaju cery, w szczególności dla
skór z zaburzoną równowagą hydro-lipidową.
200 ml

kod 2226

35,-

SKŁADNIKI AKTYWNE:
jad węża
śluz ślimaka
jaskółcza ślina

•
•
•

1
2

8

3

•
•

placenta owcz
pajęczy jedwab

1 SPIDER SILK PEARLS
Skoncentrowane serum z jedwabiem pozyskiwanym
z pajęczej sieci o działaniu wygładzającym, nawilżającym i matującym - idealne pod makijaż.
30 szt.

kod 1752

49,-

2

2 60 SECONDS SNAKE CREAM
Liftujący krem z jadem węża, zapobiega powstawaniu
zmarszczek poprzez hamowanie skurczów mięśni.
kod 2239

3 SILICA PEEL

89,-

Mikrodermabrazja w kremie - peeling gruboziarnisty
z krzemionką, polecany w szczególności dla skóry
dojrzałej z licznymi bruzdami i zmarszczkami.
50 ml

kod 2230

54,-

4 POISON MINI SET

8'Oils Cleanser 30ml
+ 60 Seconds Snake Cream 30 ml
30 ml + 30 ml
kod 0088

19,-

bezpieczna
alternatywa botoksu!
3

1

jedwab z pajęczej sieci!

9

4

POISON LINE

50 ml

SKÓRA
WRAŻLIWA

PROBLEM:
• cera wrażliwa
• cera naczyniowa
• zaczerwienienia i pajączki

SKŁADNIKI AKTYWNE:
ekstrakty z żeń-szenia
sok z aloesu
proteiny sojowe
witaminy E, C

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

•
•
•
•

1 SENSITIVE MILK
Delikatne mleczko do demakijażu przeznaczone dla skór
wrażliwych, naczyniowych, ze skłonnością do alergii.
200 ml

kod 1376

33,-

2 SENSITIVE TONIC

6

Tonik łagodzący podrażnienia i wzmacniający ściany naczyń
krwionośnych. Nawilża i przywraca naturalne pH skóry.

SENSITIVE LINE

200 ml

kod 1377

33,-

2

1

3 ANTI-COUPEROSE SERUM
Serum wzmacniające ściany naczyń krwionośnych polecane
do pielęgnacji cer wrażliwych, podrażnionych i naczyniowych.
50 ml

kod 1355

67,-

4 SENSI CALMING CREAM
Lekki krem ochronny dla cery wrażliwej, z rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi. Komfortowa aplikacja i szybkie wchłanianie.
50 ml

kod 1361

75,-

5 SENSI REGEN CREAM
Półtłusty krem odżywczy, wzmacniający cerę wrażliwą, naczyniową
z rumieniem. Napina skórę i pozostawia tłusty ﬁlm ochronny.
50 ml

kod 1363

3

79,-

4

6 LUXURY ENZYMATIC PEELING
Peeling enzymatyczny, złuszcza naskórek i wygładza wrażliwą skórę.
100 ml

kod 1354 T

45,-

10

5

Aloesowy lekki żel regenerujący
i kojący skórę ciała po opalaniu.
200 ml

kod 1379

49,-

2 AFTER SUN ALOE VERA MIST
Aloesowa mgiełka, kojąca skórę
po opalaniu.
200 ml

kod 1368

Aloesowy lekki kremożel kojący
skórę twarzy i dekoltu po opalaniu,
polecany do każdego rodzaju cery.
kod 1378

4 LIP U BALM

Krem bloker przeciwsłoneczny SPF 50+, polecany do codziennej ochrony przed UV, idealny po zabiegach dermokosmetycznych i eksfoliacji.

49,-

30 ml

kod 1374

7 6'OIL BASE

Wielokierunkowy eliksir na bazie 6 olejków polecany w szczególności
dla skór suchych i dojrzałych jako dodatkowa baza natłuszczająca,
aplikowana po nałożeniu kremu.

29,-

3 AFTER SUN ALOE VERA
CREAM-GEL

50 ml

6 SUN PROTECT CREAM 50+

74,-

30 ml

kod 2221

1

Aloe Vera - łagodzenie
i redukcja podrażnienień

2
4

39,-

6

Balsam do ust z witaminą E i U,
które 3-krotnie przyspieszają regenerację i nawilżenie. Sprawia, że
usta są jedwabiście miękkie.
15 ml

kod 2222

5

25,-

5 SENSITIVE SET

Zestaw mini kosmetyków - krem
Sensi Calming + Enzymatic Peeling.
Idealne w podróży!
30 ml + 30 ml
kod 0089

SENSITIVE LINE

1 AFTER SUN ALOE VERA
BODY GEL

19,-

7

3

11

NATURALNA PIELĘGNACJA
EKOLOGICZNYMI WARZYWAMI

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

Krem z ekologicznym ekstraktem z brokułów przeznaczony dla skór z objawami
fotostarzenia. Regeneruje i łagodzi skórę narażoną na promieniowanie UV.

68,-

Krem pod oczy z ekologicznym ekstraktem z pietruszki do każdeg
rodzaju cery, szczególnie dla osób z pierwszymi oznakami starzen
niweluje cienie i obrzęki wokół ocz
15 ml

kod 2219

Lekki krem rozjaśniająco-oczyszczający z ekstraktem z ogórka polecan
szczególnie dla skór tłustych i mieszanych. Codzienne stosowan
zapewnia rozjaśnienie skóry i wyrównanie koloryt
50 ml

kod 2201

4

58,

3 CUCUMBER CREAM

1

ECO LINE

kod 2215

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• ekstrakty z warzyw; pomidora,
ogórka, marchewki, dyni,
brokuła oraz pietruszki

2 PARSLEY EYE CREAM

1 BROCCOLI CREAM

50 ml

DZIAŁANIE:
redukujące niedoskonałości
rozświetlające
matujące

•
•
•

2

60,

4 PUMPKIN CREAM

Lekki krem nawilżająco-regeneracyjny z ekstraktem z dyni polecany d
cer odwodnionych i podrażnionych z tendencją do przetłuszczania s

3

50 ml

kod 2213

5

66,

5 CARROT CREAM

Lekki krem z ekstraktem z marchwi wyrównujący koloryt skóry. Zmniejs
wrażliwość skóry na promieniowanie UV, zapewnia równomierny kolor
cery, szczególnie po opalan
50 ml

kod 2200

65,-

6 TOMATO CREAM

6

Lekki krem z ekstraktem z pomidora do codziennej pielęgnacji sk
dojrzałych z utratą elastyczności. Chroni przed działaniem wolnych rodnikó

12

50 ml

kod 2202

68,-

SKÓRA ATOPOWA

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

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

• Antileukine 6ʀ
• Aldavine™ 5x
• komórki macierzyste

z winogron, jabłek i arganowca

1 TRICELLES EYE CREAM
Krem do pielęgnacji okolic oczu z 3 rodzajami komórek macierzystych polecany dla
skór atopowych i wrażliwych. Redukuje głębokość zmarszczek, regeneruje i nawilża.
kod 2210

74,-

Antyalergiczne
zapachy!

2 TRICELLES ATOPIC SOLUTION CREAM
Nawilżająco-regenerujący krem z 3 rodzajami komórek macierzystych, łagodzi
podrażnienia, niweluje świąd. Polecany także po zabiegach eksfoliacji i mikrodermabrazji.
50 ml

kod 2208

88,-

3 TRICELLES ATOPIC MINI SET
Zestaw mini kosmetyków - emulsja tonizująca i krem polecane dla skór atopowych
i wrażliwych. Idealne w podróży!
30 ml + 15 ml
kod 0067

3

19,-

4 OVERNIGHT ATOPIC SOLUTION SERUM
10-dniowa kuracja wyciszająca - serum z 3 rodzajami
komórek macierzystych.
Łagodzi podrażnienia
i regeneruje skórę.
10 x 3 ml

kod 2211

109,-

5 TRICELLES TONER EMULSION

2

1

Tonizująca emulsja z 3 rodzajami
komórek macierzystych do oczyszczania
i tonizowania skóry. Przywraca równowagę
i łagodzi podrażnioną skórę.
200 ml

kod 2204

35,-
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5

ATOPIC LINE

15 ml

4

2 CAVIAR MICELLAR GEL

1 CAVIAR MICELLAR TONIC

Tonik z ekstraktem z kawioru łagodzący podrażnienia dla cer dojrzałych. Przywraca równowagę skóry
oraz redukuje uczucie ściągnięcia.
200 ml

kod 1913

1

35,-

Żel micelarny z ekstraktem z kawioru do oczyszczania
cer dojrzałych. Dokładnie usuwa pozostałości makijażu,
pozostawiając uczucie świeżości.
200 ml

kod 1911

35,-

3 CAVIAR PEARLS

Skoncentrowane serum z ekstraktem
z kawioru, wygładza zmarszczk
i hamuje procesy starzenia.
30 szt.

kod 1459

49,-

4 CAVIAR FACE PEELING

2

Peeling drobnoziarnisto-enzymatyczn
z kawiorem. Delikatnie złuszcza martw
komórki naskórka.

4

CAVIAR & MATRIX LINE

100 ml

kod 1429

52,-

5 CAVIAR LIQUID SOAP
5

Kawiorowe mydło w płynie łagodzące
podrażnienia wywołane przez detergenty.
Piękny zapach utrzymuje się na skórze
przez długi czas po umyciu rąk.

250 ml

kod 1140

16,-

6 MATRIX `14 CREAM

Przeciwstarzeniowy krem reaktywujący
14 genów młodości.
50 ml

kod 1918

6

3
14

96,-

Aktywacja
14 genów
młodości!

1 CAVIAR ROLLER HOME THERAPY

odbudowuje
skórę właściwą w 14 dni!

5-tygodniowa mikroigłowa kuracja odmładzająca dla cer dojrzałych z widocznymi
zmarszczkami. Roller zwiększa wchłanialność serum przeciwzmarszczkowego.
5 x 3 ml + roller
kod 1916

110,-

2 CAVIAR CREAM

3

Przeciwzmarszczkowy krem z kawiorem polecany do kuracji wrażliwej, dojrzałej
cery, potrzebującej liftu i rozjaśnienia. Krem remodeluje kontur twarzy.
50 ml

kod 1425

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• kawior
• rubin
• Matrigenics 14G
• Matrixyl™3000

DZIAŁANIE:
• aktywujące geny młodości
• odmładzające
• regenerujące
• redukujace zmarszczki

PROBLEM:
• utrata elastyczności
• zmarszczki
• brak witalności

4

86,-

3 MATRIX MINI SET

Zestaw mini kosmetyków idealny w podróży!
Caviar Face Peeling + Matrix ʼ14 Cream
30 ml + 15 ml
kod 0049

19,-

4 CAVIAR MINI SET

Zestaw mini kosmetyków : Caviar Micellar
Tonic + Caviar Cream.
30 ml + 15 ml
kod 0048

19,-

2

BESTSELLER
CLARENY!
1
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CAVIAR & MATRIX LINE

SKÓRA DOJRZAŁA
Z UTRATĄ JĘDRNOŚCI

SKÓRA SZARA,
SZORSTKA, PRZEBARWIENIA

PROBLEM:
• zmarszczki
• skóra szara,
niedotleniona
• przebarwienia

1 POWER CREAM + 100% VIT C AA2GTM

POWER PURE VIT C LINE

kod 1838

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• AA2GTM ‒ 100% aktywna forma witaminy C
‒ wyizolowana i zamknięta w ampułkach
• ekstrakt z jedwabiu
• ekstrakt z żeń-szenia

Dodając 100% aktywną
i stabilną witaminę c
zamkniętą w ampułce
akTYWUJEsZ krEM!

Krem ze 100% aktywną witaminą C zamkniętą w
ampułce. Redukuje zmarszczki, poprawia koloryt,
pozostawia aksamitną skórę.
50 ml + 1,5 ml

DZIAŁANIE:
redukujące zmarszczki
poprawiające koloryt skóry
antyoksydacyjne
rozjaśniające przebarwienia

•
•
•
•

110,-

2 PURE VIT C MILK

Rozjaśniające mleczko do dem
kijażu z witaminą C, przeznacz
ne do pielęgnacji skór szary
i naczyniowych.
200 ml

kod 1831

1
2

33,-

3 PURE VIT C TONIC

Tonik z aktywną witaminą C d
skór szarych i dojrzałych. Wyg
dza, rozjaśnia i przygotowuje
aplikacji innych kosmetyków.

3

200 ml

kod 1833

33,-

4 OVERNIGHT 100% VIT
SHOCK SERUM

10-dniowa terapia szokowa
noc. Odmładza, wygładza o
regeneruje skórę. Wyrówn
koloryt i przywraca skórze
talność.

4

10 x 3 ml

kod 1835

16

120,-

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

Kwasy w liposomach!

DZIAŁANIE:
wybielające
stymulujące gruczoły łojowe
wyrównujące strukturę skóry
rozświetlające

•
•
•
•

1 AZELOGLICIN TONIC
Tonik o działaniu antybakteryjnym i matującym.
Redukuje trądzik, blizny oraz przebarwienia.
200 ml

kod 1297

35,-

2 LIPOSOME SALICYLIC
& PYRUVIC ACID CREAM
Krem z kwasem salicylowym i kwasem pirogronowym do pielęgnacji cer tłustych, mieszanych i trądzikowych. Polecany również dla nastolatków oraz po
zabiegach eksfoliacji kwasami.

1

50 ml

kod 1292

89,-

3 SHICIMIC & LACTIC ACID CREAM
5

6

Krem z kwasem szikimowym i mlekowym
przeznaczony do pielęgnacji cer suchych,
odwodnionych i matowych. Polecany również
po zabiegach eksfoliacji kwasami.
50 ml

kod 1295

85,-

4 RETINOL & MANDELIC ACID CREAM
Krem z kwasem migdałowym i retinolem
zamkniętym w liposomach dla cer dojrzałych.
Wygładza i rozjaśnia cerę oraz niweluje
zmarszczki. Polecany również po zabiegach
eksfoliacji kwasami.
50 ml

kod 1291

3

4
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85,-

5 7 DAYS SHICIMIC ACID THERAPY
7-dniowe serum z kwasem szikimowym polecane dla cer suchych, odwodnionych i łuszczących
się. Delikatnie peelinguje naskórek, stymuluje
proces keratynizacji. Doskonale przygotowuje
skórę do zabiegów eksfoliacji kwasami.
7 x 3 ml

kod 1294

99,-

6 7 DAYS FERULAC ACID THERAPY
7-dniowe serum z kwasem ferulowym polecane
dla cer z nierównomiernym kolorytem oraz dojrzałych. Doskonale przygotowuje skórę do zabiegów eksfoliacji kwasami.
7 x 3 ml

kod 1293

2

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• kwas szikimowy i mlekowy
• kwas salicylowy - w liposomach
• kwas ferulowy i pirogronowy
• kwas migdałowy i retinol

99,-

Kwas szikimowy
i ferulowy!

ACID LINE

SKÓRA
PROBLEMATYCZNA

SKÓRA
Z PRZEBARWIENIAMI

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

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• ChromabrightTM
• Alabatin
• witamina C
• kwas mlekowy

DZIAŁANIE:
wybielające
wyrównujące koloryt

•
•

1 GIGA WHITE DAY CREAM
Krem dla każdego rodzaju skóry z przebarwieniami. Stanowi
doskonałe uzupełnienie profesjonalnych zabiegów wybielających. Rozjaśnia plamy i poprawia koloryt skóry.
50 ml

kod 1856

85,-

2 GIGA WHITE NIGHT ELIXIR

Krem do nocnej pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia,
reguluje proces złuszczania naskórka i wytwarzania melaniny.

WHITE LINE

50 ml

kod 1857

90,-

1
2

Rozjaśnienie przebarwień
skórnych po wakacjach!
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SKÓRA NACZYNIOWA
LUB Z RUMIENIEM
1 VITAMIN U PEARLS
Serum z witaminą U o działaniu wzmacniającym
ściany naczyń krwionośnych i silnie regenerującym skórę wrażliwą i naczyniową.
30 szt.

kod 1751

2 ROSE TONIC

49,-

DZIAŁANIE:

PROBLEM:
• skóra naczyniowa
• skóra wrażliwa
• trądzik różowaty

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• witamina U
• ekstrakt z ambory
• Tiliroside
• Antileukineʀ6

• wzmacniające ściany

naczyń krwionośnych

• przeciwzapalne
• redukujące rumień

6 OVERNIGHT AMBORA U SERUM
10-dniowa
regenerująco-wzmacniająca
terapia na noc z witaminą U i amborą dla
wrażliwej, naczyniowej cery z tendencją
do powstawania rumienia.
10 x 3 ml

kod 1398

109,-

200 ml

kod 1393

35,-

3 REDLESS U MILK

Delikatne mleczko do demakijażu skór naczyniowych oraz z objawami trądziku różowatego.
200 ml

kod 1391

REDLESS U LINE

Tonik oczyszczający o pięknym zapachu
różanym. Idealny jako kojący kompres na oczy.

2

3

35,-

4 REDLESS U CREAM

5

Krem z witaminą U i amborą, wzmacnia ściany
naczyń krwionośnych i podnosi odporność
skóry na czynniki zewnętrzne.
50 ml

kod 1397

88,-

6

5 RELDESS U MINI SET

4

Zastaw miniatur kosmetyków: Rose Tonic
+ Redless U Cream.
30 ml + 15 ml
kod 0043

19,-

1
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SKÓRA
OKOLIC OCZU

DZIAŁANIE:
• przeciwstarzeniowe
• liftujące
• niwelujące cienie i worki pod oczami

PROBLEM:
• zmarszczki
• zasinienia
• wiotkość skóry

• Matrixylʀ3000
• Baicapil™

• Actiporine 8G
• Liftonin® XPress

1 EYE MULTIPEPTIDE PEARLS

Napinające perły z multipeptydami na okolice oczu i ust. Idealne do aplikacji na no
30 szt.

kod 1706

44,-

2 OXY MATRIX EYE CREAM

Dotleniający krem do pielęgnacji skóry wokół oczu. Matrixylʀ3000 pobu
dza syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, poprawiając jędrność skór
15 ml

kod 1747

62,-

3 ACTLIFT EYE CREAM

EYE LINE

Aktywnie liftujący krem na okolice oczu, dzięki Actiporine 8G popraw
gęstość skóry zmniejszając objętość zmarszczek.

15 ml

kod 1749

68,-

4 SUPER LIFT EYE ROLL-ON

4

Intensywnie liftujące i wypełniające zmarszczki serum do pielęgnacj
okolic oczu. Forma roll-on zapewnia komfortową aplikację kosmetyku
Idealne pod makijaż.
15 ml

kod 1745

2

1

55,-

5 EYELASH BOOSTER XXL

1

Odżywka wzmacniająca i wydłużająca rzęsy. Polecana szczególnie osobom po zabiegach przedłużania i zagęszczania rzęs.

3

5

6

4 ml

kod 1744

70,-

6 2-PHASE EYE CLEANSER

Płyn dwufazowy do demakijażu oczu. Zapewnia dokładne
usunięcie wodoodpornego makijażu. Nie podrażnia oczu.

20

100 ml

kod 1741

35,-

opatentowane silikonowe,
wymienne nakładki

sIlIcON BrUsHEr
rewolucja w demakijażu!

umożliwiają profesjonalny
demakijaż i peeling skóry.
2 poziomy wibracji
zapewniają przyjemny
mikromasaż pobudzający
mikrocyrkulację
i dotleniający skórę.
Zbiorniczek z pompką umożliwia higieniczną
i wygodną aplikację żelu myjącego skórę.
1

poLECAMY:
•

DIAMENtowY ŻEL dla skór
dojrzałych wymagających liftu

•

KAwIoRowY ŻEL dla skór doj-

1 SILICON BRUSHER

rzałych wymagających odżywienia

Brusher - elektryczna szczoteczka
myjąca do twarzy, zasilana bateriami
z opatentowaną silikonową nakładką
peelingującą skórę.

•

MAtujĄCY ŻEL dla skór tłustych
i mieszanych
21

1 szt.

kod 7253

249,-

KAŻDY RODZAJ SKÓRY

Idealna
skóra!

- PODKŁADY 30 ml

2

1

1

2

2

PERFECT FINISH LINE

3

1 FLUID FOUNDATION SATIN

2 BB CREAM

Lekki podkład z połyskującymi drobinkami rozświetlającymi cerę.
Łagodzi podrażnienia, pielęgnuje i wzmacnia suchą i wrażliwą skórę.
30 ml

kod 1506 - ivory, kod 1507 - natural

1 FLUID FOUNDATION LIFT

Lekki krem korygujący przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery.
Idealny na lato zamiast tradycyjnego ﬂuidu.

69,-

30 ml, kod 1530 - Alabaster, kod 1532 - Almond, kod 1534 - Amber

2 CC CREAM

Lekki podkład ujędrniająco-wygładzający dla skóry dojrzałej. Idealnie
dopasowuje się do koloru skóry i tuszuje jej niedoskonałości.
30 ml

kod 1525 - ivory,

kod 1526 - natural

1 FLUID LONG LASTING COUPEROSE

Kryjący podkład polecany do codziennej pielęgnacji cery naczyniowej.

69,-

30 ml, kod 1548 - Alabaster, kod 1550 - Almond, kod 1552 - Amber

2 DD CREAM

kod 1501 - natural

1 FLUID FOUNDATION MAT

69,-

30 ml, kod 1554 - Almond, kod 1556 - Amber

2 MINERAL FOUNDATION

3 PERFECT MAT

kod 1503 - ivory,

kod 1504 - natural

Bibułki absorbujące nadmiar sebum i matujące skórę.

69,-

30 szt.
kod 1512

16,-

69,-

Mineralny podkład oddychający dla cer wrażliwych i trądzikowych.

Lekki podkład, koryguje niedoskonałości, wygładza i gwarantuje
długotrwałe zmatowienie tłustej i mieszanej skóry.
30 ml

69,-

Rozświetlający lekki podkład ujędrniający i wygładzający, polecany do codziennej pielęgnacji cer suchych i dojrzałych.

Maskuje rozszerzone naczynka i inne niedoskonałości cery. Doskonale się rozprowadza i zapewnia jedwabiste wykończenie.
30 ml kod 1500 - ivory,

69,-

30 ml, kod 1536 - Alabaster, kod 1538 Almond, kod 1540 - Amber

2 CAMOUFLAGE

69,-

Podkład kamuﬂujący do pielęgnacji cery z niedoskonałościami i przebarwieniami

22

30 ml, kod 1542 - Alabaster, kod 1544 Almond, kod 1546 - Amber

69,-

PODKŁADY 10 ml

2

3

DZIAŁANIE:
• pokrywające niedoskonałości
• rozświetlające
• matujące

4

SKŁADNIKI AKTYWNE:
witaminy A, C, E, d-pantenol
kwas hialuronowy
masło Shea, squalen

•
•
•

5

1 BB CREAM

Lekki krem korygujący przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery.
10 ml, kod 1531 - Alabaster,

2 CC CREAM

kod 1533 - Almond,

kod 1535 - Amber

25,-

Kryjący podkład polecany do codziennej pielęgnacji cery naczyniowej.
10 ml, kod 1549 - Alabaster,

3 DD CREAM

kod 1551 - Almond,

kod 1553 - Amber

25,-

Rozświetlający lekki podkład ujędrniający i wygładzający, dla cer suchych i dojrzałych.
10 ml, kod 1555 - Almond,

25,-

kod 1557 - Amber

4 FOUNDATION MATT

Idealny makijaż
pielęgnacyjny!

Lekki podkład matujący przeznaczony do pielęgnacji skór tłustych i mieszanych.

25,-

10 ml, kod 1558 - Ivory, kod 1559 - Natural

5 MINERAL FOUNDATION

Mineralny podkład oddychający dla cer wrażliwych i trądzikowych.
10 ml, kod 1537 - Alabaster, kod 1539 - Almond, kod 1541 - Amber

6 CAMOUFLAGE

25,-

Podkład kamuﬂujący do pielęgnacji cery z niedoskonałościami i przebarwieniami.
10 ml, kod 1543 - Alabaster, kod 1545 - Almond,

kod 1547 - Amber

25,-

6

PERFECT FINISH LINE

1

PROBLEM:
• niedoskonałości
• nierówny koloryt
• nadwrażliwość

23

1

1
2

1 POWER MEN SOFT GEL

3 POWER EYE CREAM

Żel dla mężczyzn do codziennego mycia
twarzy, zastępujący mydło. Nie powoduje
podrażnień, nawilża i zmiękcza zarost
ułatwiając komfortowe golenie.

Krem dla mężczyzn do pielęgnacji okolic
oczu. Redukuje „worki pod oczami”
i rozjaśnia cienie, zapobiega procesom
starzenia się skóry.

100 ml

kod 3000

42,-

15 ml

kod 3010

2 AFTER SHAVE COMFORT BALM
Balsam do codziennej pielęgnacji skóry po
goleniu. Łagodzi podrażnienia, likwiduje
zaczerwienienia. Balsam szybko się
wchłania, skóra jest matowa i orzeźwiona.

MENʼS LINE

100 ml

kod 3012

55,-

58,-

4 POWER ANTI AGE CREAM
Krem dla mężczyzn opóźniający procesy
starzenia się skóry. Widocznie spłyca
zmarszczki, łagodzi podrażnienia oraz
minimalizuje zaczerwienienia skóry.
50 ml

kod 3009

80,-

3

4

24

SKÓRA MĘSKA

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

DZIAŁANIE:
• zapobiegające podrażnieniom
• regenerujące
• matujące
• nawilżające

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• XeradinTM
• NeutrazenTM
• Suberlift®

1 POWER MATT MIST
Mgiełka matująca przeznaczona do pielęgnacji cery świecącej się, zwłaszcza
na czole, nosie oraz policzkach. Innowacja w pielęgnacji męskiej skóry!
200 ml

kod 3014

Specjalistyczna
pielęgnacja
męskiej skóry!

39,-

2 POWER MATT CREAM
Lekki krem matujący dla mężczyzn, szybko się wchłania i pozostawia
estetyczny, matowy wygląd skóry przez cały dzień.
50 ml

kod 3013

72,-

3 POWER HYDRO CREAM
Krem do codziennej pielęgnacji skóry mężczyzn. Redukuje uczucie szorstkości
skóry, efektywnie zwiększa jej nawilżenie i zapobiega ponownemu
odwodnieniu.
50 ml

kod 3008

2

3
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72,-

MENʼS LINE

1

4-ETAPOWA PROFESJONALNA
TERAPIA DOMOWA

Maska w tabletce,
Pobudza skórę do regeneracji i zwalcza oznaki starzenia!

PROFESSIONAL TREATMENT LINE

1

1 4-ZABIEGOWA KURACJA
PRZECIWSTARZENIOWA
Zestaw zawiera:
•

4 maski w tabletce

•

4 ampułki z serum

•

1 szklaną miseczkę
4 x 10 ml

26

kod 2090 PH

79,-

Krem intensywnie regenerujący, do
zniszczonej, delikatnej skóry dłoni.
Zalecany do terapii na noc z użyciem
rękawiczek.

35,-

Liftujący krem do rąk, zapewniający
jędrność, elastyczność i gładkość
skóry. Zalecany do terapii na noc
z użyciem rękawiczek.
100 ml + rękawiczki
kod 1672

3 MANUS ACID PEEL

zabieg na dłonie!
3

1
2

35,4

Kwasowy peeling do dłoni o działaniu wygładzającym i redukującym
przebarwienia.

4 EXPRESS HAND PACK

29,-

kod 1664

19,-

Gr

WICZ
KA

Gr

AT I S !
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KI

1 para

WICZ
KA

KI

Unikatowy zabieg z rękawiczkami
nasączonymi składnikami aktywnymi.
Efekt - ekspresowo nawilżone,
zregenerowane i wygładzone dłonie.

rĘ

kod 1674

rĘ

100 ml

• kwas hialuronowy
• kolagen

AT I S !

PORTULACIA HAND LINE

kod 1662

2 MANUS LIFT CREAM

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• ekstrakt z kawioru
• ekstrakt z PORTULACIA OLERACEA
• Suberlift®

Profesjonalny

1 PORTULACIA HAND CREAM

100 ml + rękawiczki

DZIAŁANIE:
• nawilżające
• regenerujące
• liftujące

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

SKÓRA DŁONI

1 SILVER FOOT BATH

5 OZONE PODO CREAM

Płyn do kąpieli stóp przygotowujący do pedicure. Zmiękcza twardą
skórę i paznokcie ułatwiając wykonanie zabiegu.

Ozonowy krem do stóp o działaniu antybakteryjnym, przyspiesza gojenie
ran. Dla stopy cukrzycowej i po zabiegach podologicznych.

35,-

500 ml

kod PO 3000

100 ml

kod PO 3037

Preparat do stosowania w trakcie kuracji przeciwgrzybiczej i prewencyjnie
po jej zakończeniu.

Tłusta maść na suchą, pękającą skórę stóp, łokci i kolan. Przyspiesza
regenerację skóry oraz zapobiega ponownemu pękaniu.
75 ml

kod PO 3009

3 SILVER FOOT SPRAY

35,-

30 ml

kod PO 3015

Intensywnie nawilżający krem do stóp z 30% stężeniem mocznika. Doskonale
zmiękcza stwardniałe i spękane stopy. Dobrze tolerowany przez diabetyków.

39,-

PODO LINE

kod PO 3001

4 LEG ACTIVE GEL

100 ml

kod PO 2004

8 PODO PEEL

29,-

kod PO 2000

3

5

4

250 ml

kod PO 3047

7

8

2

35,-

Gruboziarnisty peeling krzemowy wygładzający stopy.

Chłodzący żel redukujący obrzęki i zwiększający wytrzymałość
naczyń krwionośnych.
100 ml

1

35,-

7 30% UREA FOOT CREAM

Odświeżający spray do stóp, zapobiega poceniu, działa przeciwgrzybiczo. Zmniejsza uczucie zmęczenia, niweluje obrzęki i pieczenie.
250 ml

35,-

6 MYCO STOP DROPS

2 RICH FOOT OINTMENT

6
28

29,-

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

DZIAŁANIE:
odświeżające
dezodorujące
nawilżające i zmiękczające
regenerujące

•
•
•
•

aromatyczne kąpiele do 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.
1 MORSKIE

3 JABŁKOWE

5 LAWENDOWY

7 GREJPFRUTOWE

kod PO 3034

kod PO 3041

kod PO 3045

POBUDZENIE 250 g

ODŚWIEŻENIE 250 g
kod PO 3039

2 JODŁOWA

4 MALINOWE

REGENERACJA 250 g

6 RÓŻANE

ODŻYWIENIE 250 g

kod PO 3033

UKOJENIE 250 g

kod PO 3043

kod PO 3035

3

30,-

RELAKS 250 g

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• srebro i ekstrakty roślinne
• woski, olej z wiesiołka
• mocznik, kwas mlekowy
i salicylowy

•
•
•
•

PrOFEsJONalNY
PEDIcUrE W DOMU
Za pomocą eksfoliujących
skarpet z kwasami!

ORZEŹWIENIE 250 g
8 KONWALIOWE

USPOKOJENIE 250 g
kod PO 3032

6

⓽ EXFOLIATING FOOT MASK
Maska do stóp w postaci skarpet o działaniu
wygładzającym i regeneracyjnym. W krótkim czasie
usuwa wszelkie zrogowacenia oraz wyraźnie wygładza
skórę stóp.

25,-

1 para

kod 1128

2

8
4

5

⓽

7

1
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PODO LINE

SKÓRA STÓP

SKÓRA CIAŁA

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

SKŁADNIKI AKTYWNE:
• ekstrakt z kawioru
• Matrigenics 14G
• roślinne komórki macierzyste

DZIAŁANIE:
• nawilżające
• antycellulitowe
• ujędrniające

Luksusowe zapachy!
BODY ADVANCED LINE

17

1, 2, 3, 4, 5
11, 12, 13, 14, 15, 16

6, 7, 8, 9, 10
17

FEMITIN INTIMO

Łagodnie myjąca emulsja do higieny
intymnej, neutralizuje podrażnienia
i zapewnia uczucie świeżości i komfortu.
250 ml

kod 2232

30

24,-

200 ml

kod 2107

21,-

2 BARBADOS SHOWER GEL
Wyszczuplający i antycellulitowy żel
pod prysznic.
200 ml

kod 2108

21,-

3 CAVIAR SHOWER GEL

Odżywczy i regenerujący żel pod prysznic
z ekstraktem z kawioru.
200 ml

kod 2103

21,-

4 LAFAYETTE SHOWER GEL
Łagodzący żel pod prysznic dla skór
ekstremalnie suchych.
200 ml

kod 2102

21,-

6 BORACAY BODY CREAM

49,-

200 ml

kod 2235

7 BARBADOS BODY CREAM
Wyszczuplający
krem do ciała.
200 ml

kod 2236

i

antycellulitowy

8 CAVIAR BODY CREAM

Odżywczy i regenerujący krem
do ciała z ekstraktem z kawioru.
200 ml

kod 2233

49,-

⓽ LAFAYETTE BODY CREAM
200 ml

kod 2231

49,-

Odmładzający żel pod prysznic aktywujący
14 genów młodości.

Odmładzający krem do ciała
aktywujący 14 genów młodości.

21,-

MATRIX BODY CREAM

200 ml

kod 2234

11, 12, 13, 14, 15, 16 BODY ADVANCE MINI SET
Idealny w podróży!

2

Łagodzący krem do ciała dla skór
atopowych i bardzo wrażliwych.

5 MATRIX SHOWER GEL

kod 2104

1

49,-

10

200 ml

Żele dla
mężczyzn!

Nawilżający krem do ciała dla
skór suchych i odwodnionych.

BODY ADVANCED LINE

1 BORACAY SHOWER GEL
Nawilżający żel pod prysznic dla skór
suchych i odwodnionych.

49,1 SILVER MEN SHOWER GEL

15,-

Łagodzący i przeciwzapalny żel pod prysznic dla mężczyzn.

30 ml + 30 ml
Lafayette Shower Gel + Lafayette Body Cream kod 0074

300 ml

kod 2105

24,-

Boracay Shower Gel + Boracay Body Cream kod 0075

2 OCEAN MEN SHOWER GEL

Matrix Shower Gel + Matrix Body Cream kod 0077

Nawilżający i odmładzający żel pod prysznic dla mężczyzn.

Barbados Shower Gel + Barbados Body Cream kod 0076
Caviar Shower Gel + Caviar Body Cream kod 0078

Silver Men Shower Gel + Ocean Men Shower Gel kod 0079

300 ml

31

kod 2106

24,-

BODY SLIM LINE

preparaty specjalistyczne
do ciała!

4

3

7

6

1

8
1

1
2

⓽

5
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DZIAŁANIE:
• wyszczuplające, ujędrniające
• nawilżające
• redukujące rozstępy
• redukujące cellulit

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

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• ISOCELLTMSLIM
• BODY3 COMPLEXTM
• LIPOREDUX, VOLUFORMTM
• KOMPLEX SK INFLUX®

1 THERMO GEL CAYENNE

6 CAVIAR SLIM BALM

Termoaktywny wyszczuplający żel do ciała redukujący nadmiar
tkanki tłuszczowej i cellulit. Pobudza przemianę materii i redukuje
obrzęki.

Pięknie pachnący balsam o lekkiej konsystencji. Detoksykuje i stymuluje
spalanie tkanki tłuszczowej. Nawilża i odżywia skórę.

200 ml

kod 4116

52,-

kod 4112

Suplement wyszczuplający z unikalnym kompleksem składników
aktywnych, które hamują wchłanianie tłuszczów i cukrów. Idealne
wsparcie profesjonalnej terapii kosmetycznej.
kod 4118

39,-

Krem Polecany osobom narażonym na nadmierne rozciąganie
skóry w okresie intensywnego przyrostu lub obniżenia masy ciała.
kod 4117

50,-

Łagodząca emulsja opóźniająca odrost włosów. Spowalnia metabolizm komórek odpowiedzialnych za odrost włosa. Likwiduje
podrażnienia.
kod 1623T

200 ml

kod 4107

60,-

8 MARINE SLIM SALT PEELING
250 ml

kod 4406

52,-

⓽ CAPPUCCINO SLIM SUGAR PEELING

4 NO MORE HAIR SILVER EMULSION

100 ml

Krem ujędrniający biust. Modeluje, nawilża i wygładza skórę.

Peeling solny do ciała. Pobudza krążenie, detoksykuje i optymalnie przygotowuje ciało do zabiegów wyszczuplających.

3 SKIN STRETCH PROTECTOR
200 ml

55,-

7 CAVIAR PUSH UP CREAM

2 SUPLEMENT BODY SLIM

30 kapsułek

200 ml

52,-

Peeling cukrowy przeznaczony do pielęgnacji ciała. Redukuje cellulit i poprawia mikrokrążenie. Wzmacnia barierę hydrolipidową skóry.
250 ml

kod 4404

52,-

5 BODY ROLLER MICRONEEDLE THERAPY
Mikroigłowa terapia likwidująca cellulit i rozstępy oraz nadmiar tkanki tłuszczowej. Przywraca skórze jędrność..
4 x 10 ml + roller 1 mm
kod 7407 PH

129,-

Holistyczne integralne wyszczuplenie
- działanie od wewnątrz i zewnątrz!
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BODY SLIM LINE

PIELĘGNACJA
CIAŁA

CLARENA SpA
MARRAKESH

Zapach różany
2 MARRAKESH MASSAGE CANDLE

1 MARRAKESH BRONZING BALM

DOMOWE SPA

1

Kremowy, delikatnie brązujący balsam do ciała
z drobinkami złota przeznaczony do pielęgnacji
każdego rodzaju skóry. Pozostawia piękną, naturalną i jednolitą opaleniznę widoczną już po
3 dniach stosowania.
200 ml

kod 2514

58,-

Świeca do masażu ciała na bazie masła Shea i olejku arganowego,
które odżywiają i uelastyczniają skórę. Po zapaleniu, świeca zamienia
się w ciepły olejek, umożliwiający łatwą aplikację i wykonanie masażu.

60,-

80 g

kod 2512

3 MARRAKESH SAND PEELING

Gruboziarnisty peeling do ciała z piaskiem, o zmysłowym zapachu
róży damasceńskiej. Delikatnie oczyszcza i peelinguje skórę czyniąc ją
satynowo gładką, miękką i nawilżoną.
200 ml

kod 2511

3
2
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52,-

wypróbuj połączenie
najcenniejszych
składników Maroka
z tradycją oczyszczania
w łaźniach hammam.

CLARENA SpA
1 BALI COCOSHELL PEELING

Wygładzający peeling do ciała o zapachu kwiatu jaśminu. Peeling delikatnie złuszcza
martwy naskórek. Doskonale przygotowuje skórę do dalszych zabiegów kosmetycznych.
200 ml

kod 2538

2 BALI MILK

52,-

Odmładzający balsam do ciała w formie mleczka do pielęgnacji każdego rodzaju skóry.
Skutecznie nawilża, napina, ujędrnia i w widoczny sposób odmładza skórę. Przyjemny,
delikatny zapach jaśminu zapewnia natychmiastowe uczucie świeżości i komfortu.
200 ml

kod 2533

3 BALI MIST

58,-

Odmładzająca mgiełka do ciała o zapachu kwiatu jaśminu i lotosu. Intensywnie nawilża
i koi skórę. Lekka formuła szybko się wchłania, pozostawiając aksamitne wykończenie.
250 ml

kod 2532

4 BALI SOAP

29,-

1

Delikatne mydło w płynie o zapachu
kwiatu jaśminu z łagodzącym aloesem.
250 ml

kod 2541

bALI

Zrelaksuj się czarującym, pobudzającym
zmysły zapachem jaśminu, uwodź swoim
pięknem i zapachem!

16,-
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3
2

4

DOMOWE SPA

Zapach jaśminowy

CLARENA SpA
ZANZIbAR

Zapach orientalny

1

1 ZANZIBAR BALM

DOMOWE SPA

Balsam do ciała o lekkiej konsystencji i orientalnym zapachu. Zapewnia skórze 12 godzinne nawilżenie, widocznie odmładzając i czyniąc ją
jedwabiście gładką.
200 ml

2 ZANZIBAR SUGAR PEELING

kod 2523

58,-

Zrelaksuj swoje ciało
przy egzotycznych nutach
zapachowych Zanzibaru!

Cukrowy peeling do ciała z dodatkiem wyszczuplającego kompleksu
BODY3 COMPLEX™. Oczyszcza i odżywia przesuszoną skórę, czyniąc ją
miękką i jedwabiście gładką.
200 ml

kod 2521

52,-

2
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CLARENA SpA
Zapach algowy

ICELAND

1 ICELAND SOAP

Delikatne mydło w płynie o właściwościach nawilżających i pielęgnacyjnych. Pozostawia delikatny ﬁlm, zapobiegający utracie wody z naskórka.
250 ml

kod 2531

1

Energia pochodząca
z lodowca koi skórę i idealnie
oddziałuje na zmysły

2 ICELAND BALM

16,-

Silnie nawilżający balsam do ciała, o delikatnym morskim zapachu. Głęboko odżywia skórę, czyniąc ją aksamitnie gładką i zrelaksowaną, zapobiega utracie wody
z naskórka, silnie nawilża i wygładza.
200 ml

kod 2530

58,-

3 ICELAND ALGAE PEELING

Gruboziarnisty peeling solny z algami do pielęgnacji
ciała. Pomaga w walce z cellulitem i wyszczupla. Oczyszcza skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką oraz idealnie przygotowaną do kolejnych etapów pielęgnacji.

3

200 ml

kod 2526

37

52,-

DOMOWE SPA

2

Kosmeceutyki CLARENA MEDICA to połączenie

działania leczniczego i pielęgnacyjnego!
1 ANTI-REDNESS CREAM
Krem hipoalergiczny do pielęgnacji skór naczyniowych z trądzikiem różowatym.

90,-

50 ml

kod 2130

2 OVERNIGHT ANTI-REDNESS SERUM

10-dniowa terapia wzmacnia naczynia krwionośne i uelastycznia je, aby prawidłowo rozszerzały się
w trakcie ekspozycji na słońce.

110,-

10 x 3 ml

kod 2131

3 OVERNIGHT ANTI-ATOPIC SER UM

Intensywnie regenerujące serum w ampułkach przeznaczone do pielęgnacji skór przesuszonych, odwodnionych, łuszczących się, atopowych.

110,-

10 x 3 ml

kod 2171

skóra

ATOPOWA

4 ANTI-ATOPIC CREAM
1

Łagodny, hipoalergiczny krem do pielęgnacji skór przesuszonych, odwodnionych, łuszczących
się, atopowych.

90,-

50 ml

kod 2170

skóra
ATOPOWA

3
skóra
NACZYNIOWA

skóra
NACZYNIOWA

2
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4

Linia ROSACEA:
• naczynka
• rumień
• trądzik różowaty

Linia ALERGICA SENSIBILIS:
• skóra atopowa
• skóra sucha
• skóra wrażliwa

Linia ACNE VULGARIS:
• trądzik
• skóra tłusta
• skóra mieszana

Linia LENTIGO SENSILIS:
• przebarwienia
• nierównomierny koloryt
• plamy starcze

Linia PURIFICATIO:
• każdy rodzaj skóry
problematycznej i wrażliwej

CLARENA MEDICA to dermokosmetyki z wyższym stężeniem składników 		
					
aktywnych dla skór problemowych!

1 ANTI-ACNE CREAM

Specjalistyczny hipoalergiczny krem przeznaczony do pielęgnacji skór tłustych,
z problemem trądziku pospolitego, zaskórników i rozszerzonych porów.
kod 2110

2 ANTI-ACNE MASK

60,-

clarena medica

50 ml

Terapeutyczna maska do aplikowania wieczorem. Łagodzi, koi skórę, redukuje
zaczerwienienia i podrażnienia.
50 ml

kod 2111

60,-

3 ANTI-HIPERPIGMENTATION CREAM
Krem hipoalergiczny przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej z widocznymi
efektami wieku takimi jak plamy starcze, przebarwienia, zmarszczki.
50 ml

kod 2150

4 MICELLAR TONIC

86,-

Tonik micelarny do oczyszczania wszystkich typów skóry problemowej.
200 ml

kod 2101

5 CLEANSING GEL

skóra

skóra

skóra

Z PRZEBARWIENIAMI

TRĄDZIKOWA

TRĄDZIKOWA

4

5

37,-

Żel delikatnie myjący przeznaczony
do oczyszczania wszystkich typów skóry
problemowej.
200 ml

kod 2100

37,-

1

2

3
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KAŻDY
RODZAJ
SKÓRY

KAŻDY
RODZAJ
SKÓRY

Holistyczna kosmetologia
• Zabieg w gabinecie - nawilżanie od zewnątrz
• Suplementacja - nawilżanie od wewnątrz
• Profesjonalna p
 ielęgnacja domowa
- nawilżanie mikronakłuwaniem
B
G LO AL

TREND

Kosmetyki dostępne w:

Sprawdź na www.e-clarena.eu

Znajdź nas na:
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