W zgodzie
z naturą

Katalog
produktów

Laboratorium Kosmetyczne AVA® to jedna z najstarszych firm kosmetycznych, działająca na polskim rynku
od 1961 roku.
Jako jedyna firma w Polsce posiada licencję na pro dukcję pielęgnacyjnych kosmetyków ekologicznych
i certyfikaty jakości ECOCERT potwierdzające ich organiczność i naturalność.
Najwyższa jakość produktów, tradycja i ekologia to główne atuty firmy i elementy wyróżniające
Laboratorium AVA® wśród innych firm kosmetycznych.

10 powodów, dla których warto wybrać markę AVA:
Tradycja i ponad 57-letnie doświadczenie w produkcji kosmetyków.
Pierwszy polski producent organicznych i naturalnych kosmetyków certyfikowanych przez ECOCERT.
Podstawa receptur – organiczne i naturalne surowce roślinne i olejki eteryczne.
Dbałość o środowisko naturalne – składniki pochodzące z plantacji monitorowanych.
Hypoalergiczne formuły kosmetyków przeznaczone dla osób o skórze wyjątkowo wrażliwej.
Autorskie, unikalne i innowacyjne receptury.
Szeroka gama produktów:
• ekologiczne, dermokosmetyki i tradycyjne,
• profesjonalne skierowane do gabinetów kosmetycznych.
Wysoka skuteczność działania produktów.
Najwyższa jakość kosmetyków w przystępnej cenie.
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KOSMETYKI ECOLOGICZNE
Aloe Organic		

PIELĘGNACJA CIAŁA
Cleansing Line

Eco Linea		

Olejki do masażu

Eco Garden 		
Bio Alga
Bio Rokitnik

HITy Ava !

Bio Karotka
Bio Body
Eco Men

DERMOKOSMETYKI
Rosacea Repair
Relipidium

KOSMETYKI PRZECIWZMARSZCZKOWE

Pore Revolution

PIELĘGNACJA TWARZY

Acne Control

C Strategy

Pore Solution

Mi-Mic bio lift

White Skin

ProRenew

Seria ze Świetlikiem

Śnieżna Alga

Rozszerzone Naczynka

Orient Time
Opuntica

Ava-Mustela
Koloryzacja i ochrona SPF

Koktajle młodości
Aktywatory młodości

PIELĘGNACJA CIAŁA

Aktywatory pod oczy

Bio Repair Body Care

Beauty Home Care

Hand Care & Foot Care

Hydro Laser
Zatrzymać Czas
Zielona Herbata
L’arisse
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KOSMETYKI EKOLOGICZNE
Prawdziwe ECO według światowych standardów.
Sprawdź to!

ECO

KOSMETYKI PRAWDZIWIE NATURALNE – jak rozpoznać?
Wielu nierzetelnych producentów nadużywa pojęć kosmetyk naturalny i organiczny.
Podpowiadamy jak rozpoznać czy kosmetyk jest naprawdę naturalny.
1. Kosmetyk organiczny i naturalny musi zawierać surowce roślinne naturalne
i pochodzenia naturalnego, stanowiące nie mniej niż 95% wszystkich
składników. W NATURALNYM – min. 5%, a w ORGANICZNYM – min. 10%
składników powinno pochodzić z certyfikowanych organicznych upraw.
2. Do uprawy składników pochodzenia organicznego nie stosuje się pestycydów,
nawozów sztucznych i innych substancji chemicznych.
3. 
Kontrolę
jakościową
kosmetyków
naturalnych
i
organicznych
zapewniają
niezależne
organizacje
certyfikujące
jak
Ecocert,
BDIH,
NaTrue,
Soil
Association,
Cosmebio
lub
COSMOS.
Aby mieć pewność szukaj na opakowaniu logo jednej z tych firm!
4. 
Bardzo istotna jest kolejność składników na etykiecie. Najpierw
powinny być wymienione te, których jest najwięcej, na końcu te, które
występują w śladowych ilościach. Na początku powinna znaleźć się
woda i składniki aktywne – oleje, masła, ekstrakty i esencje roślinne.
5. 
Składnikami kosmetyków muszą być naturalne surowce roślinne
i mineralne. Także barwniki, konserwanty, emulgatory i substancje zapachowe
muszą być pozyskiwane z roślin.
6. Niedopuszczalne jest stosowanie produktów przemysłu petrochemicznego,
surowców z roślin modyfikowanych genetycznie (GMO), pochodzenia zwierzęcego (z wyjątkiem naturalnie produkowanych
przez zwierzęta jak wosk pszczeli, mleko, lanolina) oraz większości składników syntetycznych.
7. Do przetwarzania składników można stosować tylko procesy fizyczne (ekstrakcja, destylacja, filtracja, tłoczenie, suszenie).
8. Opakowania kosmetyków muszą nadawać się do recyklingu lub być wytworzone z surowców wtórnych.
9. Produkcja kosmetyków powinna sprzyjać ochronie środowiska i nie wpływać na zanieczyszczenie wód i powietrza.
10. 
Firma musi posiadać osobną linię produkcyjną i spełniać restrykcyjne wymagania higieny produkcji, magazynowania,
pakowania i znakowania kosmetyków oraz surowców.
11. Kosmetyki naturalne i organiczne nie mogą zawierać niedozwolonych składników jak np.: oleje mineralne i inne produkty
ropopochodne (m.in. parafina, wazelina), parabeny (metyl, propyl, butyl), substancje etoksylowane (PEG), glikol propylenowy
(propylene glycol), silikony, ftalany, laurylosiarczan sodu (SLS, SLES), etanoloaminy (MEA, DEA, TEA), syntetyczne barwniki
i kompozycje zapachowe.

NASZE KOSMETYKI Z LINII ECO SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMOGI
ORAZ POSIADAJĄ CERTYFIKATY ECOCERT.
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Aloe Organic
Certyfikowana, organiczna linia Aloe Organic zawiera ekstrakty z OPUNCJI FIGOWEJ i ALOESU oraz wyselekcjonowane naturalne
oleje i składniki aktywne pochodzące z monitorowanych upraw ekologicznych. Kosmetyki skutecznie łagodzą podrażnienia, opóźniają proces
starzenia, intensywnie nawilżają i aktywnie wspomagają naturalny proces regeneracji skóry. W widoczny sposób redukują zmarszczki zapobiegając
powstawaniu nowych. W efekcie skóra jest gładka, jędrna i elastyczna, nabiera zdrowego i młodego wyglądu.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI KAŻDEGO TYPU SKÓRY.
2

ECO

Formuła ANTI-AGING
Najwyższy stopień naturalności kosmetyku zatwierdzony przez ECOCERT
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1

3

1
ODMŁADZAJĄCY
KREM NA DZIEŃ
50 ml • indeks 5171

2
ODŻYWIAJĄCY
KREM NA NOC
50 ml • indeks 5188

3
WYGŁADZAJĄCY
KREM POD OCZY
15 ml • indeks 5201

4
INTENSYWNIE REGENERUJĄCE
SERUM DO TWARZY
30 ml • indeks 5195
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Formuła rewitalizująca – biologiczna odnowa skóry

ECO

Pierwsza na rynku polskim seria kosmetyków naturalnych i organicznych certyfikowanych przez ECOCERT. Zawiera rewitalizująco-ochronny kompleks 4 ekstraktów roślinnych z prawoślazu lekarskiego, rumianku, imbiru i zielonej herbaty, który spowalnia procesy starzenia oraz
zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem enzymów niszczących strukturę skóry. Szczególnie polecane dla osób dbających o skórę w sposób
biologicznie naturalny.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI KAŻDEGO RODZAJU CERY PO 25 ROKU ŻYCIA.

2

1

2

1
Krem na dzień
stymulująco-ochronny
50 ml • indeks 0732

5

6

Tonik bezalkoholowy
tonizująco-odświeżający
200 ml • indeks 0800

4

3

Krem na noc
rewitalizująco-ODŻYWCZY
50 ml • indeks 0619

Krem pod oczy
pielęgnacyjno-wygładzający
15 ml • indeks 0749

6
Balsam do ciała
regenerująco-napinający
200 ml • indeks 0787

Maseczka
samowchłaniająca się
30 ml • indeks 0763

7
Mleczko do demakijażu
oczyszczająco-nawilżające
200 ml • indeks 0817
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ECO

3

5

6

7

7

Garden
Receptura oparta na ekstraktach z warzyw pochodzących z ekologicznych upraw

ECO

Naturalne i organiczne kosmetyki certyfikowane przez ECOCERT bogate w naturalne, aktywne składniki, które skutecznie
pielęgnują skórę bez obciążania jej szkodliwą chemią. Zawarte w kremach ekstrakty z marchewki, ogórka, groszku i pomidora
są delikatne dla skóry wrażliwej. W połączeniu z roślinnymi emulgatorami, emolientami z oliwy z oliwki, naturalnymi olejami
i woskami kwiatowymi oraz naturalną witaminą E dbają o odpowiednie nawilżenie skóry, przyspieszają regenerację i hamują procesy starzenia.

PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI CERY OD 20 ROKU ŻYCIA.

1

2

2

1
Krem z ekstraktem
ze świeżego ogórka 20+
50 ml • indeks 1340

5

8

Peeling i maska 2 w 1
z ryżem i ekstraktem z ogórka
30 ml • indeks 1371

4

3

Krem z ekstraktem
marchwi 30+
50 ml • indeks 1333

Krem z ekstraktem
z pomidora 40+
50 ml • indeks 1326

6
Serum energetyzujące
pomidor z ogórkiem 35+
30 ml • indeks 1357

Krem z ekstraktem
z zielonego groszku 50+
50 ml • indeks 1319

7
Serum modelujące owal twarzy
marchewka z groszkiem 45+
30 ml • indeks 1364
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ECO

3

7

5

6

9

Bio Alga

ECO

Połączenie dobroczynnych właściwości alg morskich i koenzymu Q10
Zestaw preparatów kosmetycznych nawilżająco-regenerujących przeznaczonych do pielęgnacji skóry normalnej, suchej i wrażliwej. Kompleks
odżywczy uzupełnia poziom koenzymu Q10 w komórce skóry, dostarcza witamin, mikroelementów i aktywnych składników nawilżających, dotlenia
i ujędrnia. Stosowanie pełnej gamy kosmetyków zapewnia optymalne i długotrwałe nawilżenie, intensywną regenerację, poprawę napięcia
i elastyczności skóry oraz spłycenie istniejących zmarszczek i opóźnienie powstawania nowych.

IDEALNE DLA SKÓRY PO 25 ROKU ŻYCIA.

1

2

1
Krem do twarzy na dzień
efekt młodej skóry
50 ml • indeks 6222

5
maska do twarzy
wzmocnione odżywienie
50 ml • indeks 6260
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2
Krem do twarzy na noc
odbudowa komórkowa
50 ml • indeks 6239

6
nawilający tonik
normalizacja i oczyszczenie
200 ml • indeks 6284

3
Krem pod oczy
gładka skóra
15 ml • indeks 6246

7
mleczko do demakijażu
oczyszczanie twarzy
200 ml • indeks 6253

4
serum do twarzy
intensywne odmłodzenie
50 ml • indeks 6307

8
balsam do ciała
ujędrnienie i regeneracja
200 ml • indeks 6277

4

5

ECO

3

6

7

8
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Bio Rokitnik
S.O.S. dla skóry. Zastrzyk młodości

ECO

Nowoczesna formuła kosmetyków stanowi unikalne połączenie bio-oleju z owoców rokitnika, bogatego we wszystkie niezbędne
witaminy, karotenoidy, fosfolipidy, kwasy tłuszczowe omega-7 i polifenole z naturalnymi składnikami natłuszczającymi oraz silnie
nawilżającymi skórę. Działają jak zastrzyk młodości dla skóry hamując proces jej starzenia, chronią przed wolnymi rodnikami
i zanieczyszczeniami środowiska. W efekcie skóra jest wygładzona, napięta, wygląda świeżo i zdrowo.
IDEALNE DLA KAŻDEJ CERY PO 30 ROKU ŻYCIA.

1

2

1
Krem wygładzający
na dzień
50 ml • indeks 1289
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2
Krem odżywczy
na noc
50 ml • indeks 1296

5

ECO

3

4

3
Krem pod oczy
gładka skóra
15 ml • indeks 0000

4
krem pod oczy
redukcja zmarszczek
25 ml • indeks 1135

5
maska rewitalizująca
silna antyoksydacja
50 ml • indeks 0000
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Warzywny Ogród
Warzywne źródło witamin dla zdrowej i pięknej cery

ECO

Warzywa to źródło wielu bardzo wartościowych substancji aktywnych (karotenu, likopenu i wielu witamin) wykorzystywanych
w kosmetyce do pielęgnacji skóry i poprawy jej wyglądu. Chronią przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i zanieczyszczeniem środowiska
zewnętrznego, przeciwdziałają starzeniu się skóry, zapobiegają powstawaniu piegów.
IDEALNE DLA SKÓRY PO 25 ROKU ŻYCIA.
1

3

2

1
Krem
karotenowy
50 ml • indeks 0893
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2
KaROTENOWE
MASŁO DO CIAŁA
250 g • indeks 5027

3
maseczka
karotenowa
7 ml x 25 szt. w pudełku • indeks 1029

Body
NATURALNE PEELINGI CUKROWE do pielęgnacji ciała

ECO

Kosmetyki, w skład których wchodzi 100% surowców pochodzenia naturalnego, w tym powyżej 50% składników z monitorowanych
plantacji ekologicznych. Zawierają kryształki brązowego cukru trzcinowego zawieszone w roślinnych olejach z pestek winogron
i słodkich migdałów, z orzechów makadamia, z palmy Buriti oraz w oliwie z oliwki europejskiej. W połączeniu z wodą tworzą
emulsję, która poprzez wykonanie lekkiego masażu delikatnie działa na skórę widocznie poprawiając jej kondycję, wygładzając ją
i przywracając jej elastyczność i jędrność. Peelingi dostępne są w opakowaniach 150 g i 250 g.
Idealne dla każdego rodzaju skóry w różnym wieku.
2

1

4

3

1
PEELING CUKROWY Z ALOESEM
KOI I wzmacnia skórę
150 g • indeks 1012
250 g • indeks 0930

2
PEELING CUKROWY Z WINOGRONAMI
Poprawia koloryt,
delikatnie natłuszcza
150 g • indeks 1036
250 g • indeks 0954

3
PEELING CUKROWY Z GUARANĄ
Ujędrnia i wygładza
150 g • indeks 0992
250 g • indeks 0916

4
PEELING CUKROWY Z KIWI
Działa przeciwstarzeniowo,
poprawia elastyczność skóry
150 g • indeks 1050
250 g • indeks 0978
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Eco Men
ECO MAN

Siła natury – podstawa męskiej pielęgnacji
Skóra męska, mimo że jest grubsza o ok. 25% od kobiecej, podobnie narażona jest na starzenie, wysuszenie i utratę elastyczności.
Zawarte w kosmetykach organiczne ekstrakty z opuncji figowej i aloesu zapewniają optymalny poziom nawilżenia, wygładzają
i regenerują skórę, działają przeciwzmarszczkowo oraz łagodzą podrażnienia. Dodatkowe składniki pielęgnują zarost i spowalniają jego odrost.
Serię uzupełnia balsam redukujący tkankę tłuszczową o 66,5% oraz zmniejszający obwód brzucha do 10 cm, zawierający aktywny składnik Lipout™.

PRZEZNACZONY DO PIELĘGNACJI WSZYSTKICH TYPÓW MĘSKIEJ SKÓRY.
1

2

3

1
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żel myjący
do twarzy i ciała 6 w 1
200 ml • indeks 5133

2
balsam po goleniu
naturalnie nawilżający 6 w 1
50 ml • indeks 5140

3
krem matujący
regenerujący
50 ml • indeks 5157

ECO MAN

5
4

6

4
balsam wyszczuplający
męski brzuch i talię
200 ml • indeks 5256

5
odżywczy olejek do skóry
z zarostem 6 w 1
30 ml • indeks 5164

6
krem pod oczy
o ukierunkowanym działaniu 6 w 1
15 ml • indeks 5263
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KOSMETYKI
PRZECIWZMARSZCZKOWE
LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Pielęgnacja twarzy

Naturalna Strategia odmładzania
Odsłaniamy nowe możliwości
Naturalne źródło młodości – ASTAKSANTYNA
Astaksantyna to najsilniejszy znany w przyrodzie antyoksydant, na bazie którego powstała innowacyjna linia kosmetyków AstaC+.
Naukowcy nazywają ją „królową karotenoidów” – działa silniej niż beta-karoten z marchwi, czy likopen z pomidorów.
Naturalna Astaksantyna zwalcza wolne rodniki: 6000 x silniej niż Witamina C, 800 x silniej niż Koenzym Q10, 550 x silniej niż Witamina E.
Skuteczność potwierdzona badaniami: redukcja zmarszczek, efektywna regeneracja struktur komórkowych, poprawa elastyczności i jędrności,
wielowarstwowe nawilżenie.
Kosmetyki nie barwią. Ich intensywny kolor wynika z wysokiego stężenia Astaksantyny i w trakcie użytkowania może ulec zmianie.

1

2

1
MULTI-AKTYWNY LIFTING
na dzień
50 ml • indeks 0000
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2
PRO-INTENSYWNE ODŻYWIENIE
na NOC
50 ml • indeks 0000

3
PRO-INTENSYWNE ODŻYWIENIE
na NOC
50 ml • indeks 0000

4
Krem odżywczy
na noc
50 ml • indeks 0000

3
4
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Mi-Mic
REWOLUCJA W PROCESIE ODMŁADZANIA
Innowacyjne rozwiązanie odwracające skutki upływającego czasu
Najnowszej generacji Peptyd Biomimetyczny Progeline główny składnik linii Mi-Mic Bio Lift hamuje proces starzenia komórkowego
na 4 płaszczyznach: redukuje produkcję progeryny, aktywuje białko długowieczności komórek, zwiększa syntezę białka młodości – kolagenu,
zabezpiecza kolagen przed degradacją.

1

1
GŁĘBOKIE NAWILŻENIE
KREM DO TWARZY
50 ml • indeks 0000
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2

2
INTENSYWNE ODŻYWIENIE
KREM DO TWARZY
50 ml • indeks 0000

3
SKUTECZNA REGENERACJA
KREM DO TWARZY
50 ml • indeks 0000

4
REDUKTOR ZMARSZCZEK
KREM DO TWARZY
15 ml • indeks 0000

5
EFEKT WYGŁADZENIA
KREM POD OCZY
15 ml • indeks 0000

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Najnowszej generacji
PEPTYD BIOMIMETYCZNY
3

4

5
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

ProRenew
Probiotyczna stymulacja młodości
Nowatorska linia anti-aging oparta na wyjątkowym ultra nowoczesnym Kompleksie Probiotycznym
ProRenew Complex CLR – naturalny ekstrakt z cytoplazmy i ścian komórkowych probiotycznych bakterii Lactococcus lactis stymuluje procesy
naprawcze w naskórku wzmacniając jego strukturę. Wygładza zmarszczki – pobudza produkcje białek i enzymów nadających skórze jędrność
i elastyczność. Dodatkowo wzmacnia system odpornościowy skóry. Skutecznie zmniejsza szorstkość naskórka, pozostawiając go gładkim
i przyjemnym w dotyku. Tworzy delikatny film zabezpieczający, przywracając skórze funkcję barierową.

1

2

1
GŁĘBOKIE NAWILŻENIE
KREM DO TWARZY
50 ml • indeks 0000
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2
INTENSYWNE ODŻYWIENIE
KREM DO TWARZY
50 ml • indeks 0000

3
SKUTECZNA REGENERACJA
KREM DO TWARZY
50 ml • indeks 0000

4
REDUKTOR ZMARSZCZEK
KREM DO TWARZY
15 ml • indeks 0000

3

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

4
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Śnieżna Alga
Formuła ANTI-AGING – aktywacja genów długowieczności KLOTHO i FOXO1
Innowacyjność serii polega na połączeniu ekstraktu ze śnieżnej algi z proteinami jedwabiu, kwasem hialuronowym oraz kompleksem ceramidów,
co w rezultacie aktywuje „ścieżkę młodości” w skórze chroniąc proteiny długowieczności i stymulując produkcję dwóch najważniejszych typów
kolagenu. Zaawansowane technologicznie receptury preparatów Śnieżnej Algi charakteryzuje silne działanie przeciwzmarszczkowe z efektem głębokiego nawilżenia skóry.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI KAŻDEGO RODZAJU CERY PO 25 ROKU ŻYCIA.

2

1

3

1
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Kompleks nawilżający
na dzień
50 ml • indeks 5300

2
Kompleks odżywczy
na noc
50 ml • indeks 5317

3
Kompleks przeciwzmarszczkowy
pod oczy
15 ml • indeks 5324

KOMÓRKOWA BIOREWITALIZACJA
Orientalny sposób na utrzymanie młodej skóry
Azjatyckie kobiety niezwykle długo cieszą się nieskazitelna urodą. Ich przepis na piękny i młody wygląd od wieków owiany był tajemnicą.
Laboratorium Kosmetyczne AVA odkryło sekret odmładzających orientalnych kosmetyków. Recepta na długowieczne piękno Azjatek
są rytuały pielęgnacyjne składające się ze specjalistycznego masażu twarzy, szyi i dekoltu. Wyjątkowa kombinacja ekstraktów z roślin:
azjatyckiej Rosa multiflora i Centella asiatica, które stanowią główne składniki linii kosmetyków do twarzy Orient Time wspomaga
to działanie. Rosa multiflora: redukuje zmarszczki, przyspiesza regenerację, zwęża pory, poprawia jędrność i elastyczność. Centella
Asiatica, zwana też trawą tygrysią: intensyfikuje produkcje kolagenu, liftinguje, pobudza mikrokrążenie, dotlenia i odżywia skórę.

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

ORIENT TIME

2

1

4

3

1
NAPINAJĄCO – PRZECIWZMARSZCZKOWY
KREM na dzień
50 ml • indeks 5676

2
LIFTINGUJĄCO – REGENERUJĄCY
KREM na noc
50 ml • indeks 5683

3
ODMŁADZAJĄCE SERUM
kremowa formuła
50 ml • indeks 5690

4
WYGŁADZAJĄCE SERUM
żelowa formuła
50 ml • indeks 5706
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Opuntica
Zaawansowana terapia anti-aging
Bezkompromisowa dla zmarszczek!
Wyjątkowo aktywna linia kosmetyków oparta na odmładzającym działaniu ekstraktu z organicznej opuncji figowej. Wysokie stężenie zaawansowanych
technologicznie składników aktywnych skutecznie hamuje procesy starzenia, liftinguje, wygładza oraz pomaga zachować jak najdłużej młody wygląd.
Kompleksowe przeciwdziałanie procesom starzenia skóry.
2

1

4

3

1
PRZECIWZMARSZCZKOWY
KREM na dzień
50 ml • indeks 5638
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2
ESENCJONALNY
KREM na noc
50 ml • indeks 5645

3
REGENERUJĄCY
krem pod oczy
30 ml • indeks 5652

4
SERUM ODMŁADZAJĄCE
wzmocnione działanie
50 ml • indeks 5669

Multi aktywne esencje skoncentrowane w jednej kropli
4 innowacyjne koktajle: odmładzający, nawadniający, liftingujący i seboregulujący stanowią unikalne połączenie niezwykle skutecznych składników
aktywnych w najwyższym stężeniu. Zapewniają skórze przyspieszenie odnowy komórkowej i ochronę przed wolnymi rodnikami, maksymalne
nawilżenie 5 warstw naskórka, wygładzenie i spłycenie zmarszczek oraz zmniejszenie nadmiernego wydzielania sebum i zmatowienie skóry.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI RÓŻNYCH TYPÓW SKÓRY.
2

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Koktajle Młodości

1

3

1
TIME REVERSE
Intensywna odbudowa komórkowa
Resveratrol & Kolagen
30 ml • indeks 5492

2
HYDRO BOOST
Efekt ekspresowego nawilżenia
Hydranov™ & Beta Glucan
30 ml • indeks 5485

4

3
LIFTING PEARL
Błyskawiczny efekt liftingu
Liftonin®-Xpress & Biała Perła
30 ml • indeks 5508

4
S.O.S. SEBUM CONTROL
Regulacja wydzielania sebum
Niacynamid & Azeloglicyna
30 ml • indeks 5515
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Aktywatory Młodości
Maksymalne stężenie składników aktywnych – skuteczna recepta na młodość i urodę
Seria kosmetyków o zwiększonej efektywności działania i maksymalnym stężeniu składników aktywnych. Skutecznie zatrzymują upływ czasu.
Kluczowe surowce pochodzenia naturalnego, zawarte w koncentratach, intensywnie pielęgnują skórę i opóźniają procesy starzenia. Regularne
stosowanie pod tradycyjny krem zapewnia długotrwały efekt.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI RÓŻNYCH POTRZEB I TYPÓW SKÓRY.
2
1

3
4

1
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witamina C
z Acerolą
30 ml • indeks 3795

2
Hydranov™
epidermalny kwas hialuronowy
30 ml • indeks 3771

3
kolagen morski
Peptan® Collagen Peptide
30 ml • indeks 3788

4
peptyd biomimetyczny
Argireline®
30 ml • indeks 4013

8

6

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Witamina C – 100% ochrony antyoksydacyjnej, niezastąpiona w terapiach przeciwzmarszczkowych.
Hydranov™ – 100% nawilżenia, 3-krotnie szybsze działanie niż kwas hialuronowy.
Kolagen morski – 100% naturalnej odbudowy skóry, 18 aminokwasów odmładzających w składzie.
Peptyd biomimetyczny – 100% działania przeciw zmarszczkom mimicznym, redukcja już po 15 dniach.
Retinol – 100% działania odmładzającego, rozjaśnienie cery i ochrona przed wolnymi rodnikami.
Koenzym Q10 – 100% czystego eliksiru młodości i ochrony przed starzeniem.
Komórki macierzyste – 100% odnowy komórek skóry, wysoka zawartość ekstraktu.
Olej arganowy – 100% naturalnej regeneracji skóry.

5

7

5
retinol
z witaminami C, E, F
30 ml • indeks 4891

6
koenzym Q10
z witaminami
30 ml • indeks 4884

7
komórki macierzyste
PhytoCellTec™ Argan
30 ml • indeks 4006

8
olej arganowy
organiczny certyfikowany przez Ecocert
30 ml • indeks 3764
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Aktywatory Młodości pod oczy
100% pielęgnacji skóry pod oczami – lifting, odbudowa i regeneracja
Seria kosmetyków stworzona do pielęgnacji bardzo cienkiej i wrażliwej skóry w okolicach oczu, która ma mniej gruczołów łojowych
i ulega większemu przesuszeniu niż w pozostałej części twarzy, przez co szybciej się starzeje i ulega podrażnieniom. Aktywne serum liftingujące,
odbudowujące i regenerujące niweluje suchość oraz poprawia gęstość i jędrność skóry pod oczami wyrównując jej koloryt oraz gwarantując efekt
wygładzenia i odmłodzenia.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI SKÓRY POD OCZAMI Z WIDOCZNYMI ZMARSZCZKAMI,
PODRAŻNIONEJ I ZACZERWIENIONEJ ORAZ DOJRZAŁEJ.

2

1

3

1
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Zaawansowany
lifting
15 ml • indeks 5270

2
INTENSYWNA
odbudowa
15 ml • indeks 5294

3
AKTYWNA
regeneracja
15 ml • indeks 5287

AGE CONTROL – skuteczna walka ze zmarszczkami
Seria preparatów opracowanych na bazie kosmetyków profesjonalnych przeznaczona do codziennej, ale wyjątkowo intensywnej pielęgnacji
skóry twarzy, szyi i dekoltu. Formuły preparatów zawierają składniki aktywne takie jak: enzymy roślinne, kwas hialuronowy, fitohormony, DNA
morskie, koenzym Q10, wyciąg z alg morskich, witaminy A, C, E. Dzięki ich właściwościom kosmetyki doskonale oczyszczają, odżywiają, nawilżają i
regenerują skórę, zapewniając skuteczną ochronę przed przedwczesnymi procesami starzenia oraz niwelując pierwsze objawy upływającego czasu.
PRZEZNACZONE DLA różnych typów skóry.
1

2

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Beauty Home Care

3

6

7

4
5

1

2

maska enzymatyczna
100 ml • indeks 3948

3

maska z algami morskimi
100 ml • indeks 3955

5
serum pod oczy z algami
morskimi i koenzymem Q10
50 ml • indeks 3962

4

krem z fitohormonami
100 ml • indeks 3979

6
żel micelarny
dla cery suchej i normalnej
400 ml • indeks 4068

krem z kwasem hialuronowym
100 ml • indeks 3993

7
żel micelarny
dla cery wrażliwej
400 ml • indeks 3986
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Hydro Laser
Rewolucja w nawilżaniu – działa na 5 poziomach skóry
1 dzień stosowania produktu z Hydranov™ = 14 dni stosowania podobnego kosmetyku z kwasem hialuronowym
Unikalna linia kosmetyków o wyjątkowo wysokiej skuteczności działania, które w sposób optymalny nawilżają każdą z 5 warstw naskórka, od
powierzchni skóry po jej warstwę podstawową, dzięki czemu wolniej poddaje się ona procesom starzenia. Seria powstała w oparciu o innowacyjny
składnik Hydranov™ otrzymywany z czerwonej algi Fucellaria lumbriicallis, który aktywuje syntezę epidermalnego kwasu hialuronowego w skórze
właściwej, kompleksowo odbudowuje i odżywia naskórek, stymuluje produkcję ceramidów oraz wypełnia zmarszczki od wewnątrz. Zwiększa
poziom nawilżenia skóry już po 4 godzinach od aplikacji.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI SKÓRY SUCHEJ, WRAŻLIWEJ I SKŁONNEJ DO PODRAŻNIEŃ.
1
2

6

3
4
5

2
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ODŻYWCZY
krem na noc
50 ml • indeks 4433

3
serum wypełniające
zmarszczki
30 ml • indeks 4457

4
głęboko nawilŻający
lotion pod oczy roll-on
15 ml • indeks 4440

5
maska peelingująco-nawilżająca 2 w 1
50 ml • indeks 4464

6
nawilżający
żel micelarny
200 ml • indeks 4471

Tajemnica młodości zamknięta w unikalnym połączeniu wielu aktywnych składników
Kosmetyki w sposób widoczny wygładzają zmarszczki, zatrzymują powstawanie nowych, odmładzają skórę twarzy i szyi oraz przeciwdziałają
procesowi starzenia. Wśród składników aktywnych znajdują się:
- Fitohormony roślinne bogate w izoflawony – poprawiające owal twarzy,
- DNA morskie – przeciwdziałające wiotczeniu skóry,
- Witaminy C i E – przeciwdziałające powstawaniu uszkodzeń w lipidach naskórka i utracie wody hamujące proces starzenia się skóry,
- Witamina A (retinol) – wymiatająca wolne rodniki i stymulująca odnowę komórek,
- Kompleks Eyeliss™– redukujący obrzęki i worki pod oczami,
- Ekstrakt z ziela świetlika – działający przeciwzapalnie.

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Zatrzymać czas

NAJLEPSZE DLA SKÓRY PO 35 ROKU ŻYCIA.
2
1
4

3

1
odmładzający krem
na dzień
50 ml • indeks 0305

2
wygładzające serum
pod oczy
30 ml • indeks 0343

3
odżywczy krem
na noc
50 ml • indeks 0282

4
maska liftingująca
do twarzy
30 ml • indeks 0336
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LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Zielona Herbata
Polifenole z zielonej herbaty – źródło energii dla skóry
Seria zawiera substancje biologicznie czynne takie jak koncentrat z liści zielonej herbaty oraz koenzymy Q10. Kompleks stymuluje procesy
regeneracji skóry, pobudza odnowę kolagenu oraz przeciwdziała szkodliwym wpływom zanieczyszczonego środowiska. Skutecznie walczy z
agresywnymi dla cery wolnymi rodnikami, jest bogatym źródłem energii dla komórek skóry i ważnym czynnikiem w procesie ich dotlenienia.
PRZEZNACZONE DLA KAŻDEGO RODZAJU CERY PO 30 ROKU ŻYCIA.
1

2

3
4

1
Krem
intensywnie nawilżający
50 ml • indeks 0640
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2
Krem do cery suchej
i wrażliwej
50 ml • indeks 0398

3
Krem do cery tłustej
i mieszanej
50 ml • indeks 0381

4
Krem przeciwzmarszczkowy
na powieki i pod oczy
30 ml • indeks 0367

Formuły 5D gwarancją młodego wyglądu
Linia odmładzających kremów gwarantuje doskonałą pielęgnację skóry w kilku płaszczyznach: zapewnia właściwe nawilżenie,
odżywia, regeneruje, liftinguje i wygładza skórę. Procesy tworzenia się zmarszczek zostają zahamowane lub zminimalizowane,
a wyselekcjonowane aktywne składniki pochodzenia naturalnego wypełniają istniejące zmarszczki i sprawiają, że skóra zachowuje młody wygląd,
staje się gładka, elastyczna i napięta.
PRZEZNACZONE DO PIELĘGNACJI SKÓRY W RÓŻNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH OD 35+ DO 75+.
1

2

3

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

L’Arisse EFFECTIVE SKIN CARE 5D

4

1
Krem z formułą
koenzym Q10
+ peptydy IQ 35+
50 ml • indeks 2798

2
Krem z formułą
ceramidy roślinne
+ witaminy A, E, F 40+
50 ml • indeks 2804

3
Krem z formułą
fitohialuron
+ peptydy IQ 45+
50 ml • indeks 2811

4
Krem z formułą
retinol
+ witamina C 50+
50 ml • indeks 2828
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5

6

7

8

5
Krem z formułą
biokolagen
+ masło Karite 55+
50 ml • indeks 2835
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9

6
Krem z formułą
morskie DNA + roślinne
fitohormony 60+
50 ml • indeks 2842

7
Krem z formułą
olej arganowy
+ kwasy omega 3+6 65+
50 ml • indeks 2859

8
Krem z formułą
komórki macierzyste
+ krzem 70+
50 ml • indeks 2866

9
Krem z formułą
komórki macierzyste
+ biocalcium plus 75+
50 ml • indeks 2873

Przyjemne orzeźwienie dzięki olejkom eterycznym z cytrusów
Oryginalne formuły żeli są połączeniem naturalnej betainy, która delikatnie myje i nawilża oraz olejków eterycznych nadających skórze świeży,
owocowy zapach. Żele zastępują mydło idealnie oczyszczając, orzeźwiając i pielęgnując skórę.
PRZEZNACZONE DLA KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY W KAŻDYM WIEKU.
1

3
2

1
żel pod prysznic + balsam
2 w 1 z naturalnym olejkiem
pomarańczowym
200 ml • indeks 1166

2
żel myjący do twarzy
z naturalnym olejkiem
pomarańczowym
200 ml • indeks 3207

4

3
żel pod prysznic + peeling
2 w 1 z naturalnym olejkiem
grapefruitowym
200 ml • indeks 1128

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

Cleansing Line

4
żel myjący do twarzy
+ peeling 2 w 1 z naturalnym
olejkiem grapefruitowym
200 ml • indeks 3214
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Aromatherapy Massage
Relaks dla zmysłów i ciała – aromatyczne olejki do masażu
Indywidualnie dobrane olejki w połączeniu z masażem poprawiają stan skóry i pozwalają na chwilę relaksu, rozluźnienia i wyciszenia organizmu.
Delikatnie natłuszczają skórę i łatwo się rozprowadzają dając podczas masażu właściwy poślizg. Powinny być regularnie stosowane w kuracjach
rehabilitacyjnych. Dedykowane są osobom zestresowanym, przepracowanym, nie mającym czasu na aktywność fizyczną czy odpoczynek.
1

3

2

1
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Pobudzająco-stymulujący
olejek do masażu Ylang Ylang
Odpręża ciało, pobudza
zmysły i uspokaja nerwy
200 ml • indeks 3191

2
Harmonizujący olejek
do masażu róża
wzmacnia siły witalne,
zwalcza osłabienie i depresję

4

3
Energetyzujący olejek
do masażu grapefruit
rewitalizuje i dodaje
energii
200 ml • indeks 3160

4
Relaksujący olejek
do masażu pomarańcza
relaksuje i uspokaja
200 ml • indeks 3177

Ultra
nawilżający
krem z kwasem
hialuronowym
Krem do twarzy łączący intensywne i głębokie
nawilżanie z terapią przeciwzmarszczkową. Wypełnia
zmarszczki, wiąże wodę w naskórku, co pozwala
utrzymać wewnętrzne nawilżenie głębokich warstw
skóry na optymalnym poziomie.

Kremy
pielęgnacyjne
i ochronne

LINIA PRZECIWZMARSZCZKOWA

HITY cenowe!

Zadbane dłonie i stopy
Kosmetyki przygotowane specjalnie dla
osób posiadających wrażliwą skórę rąk
i stóp. Chronią przed wysuszeniem,
pękaniem,
zabezpieczają
przed
detergentami. Likwidują szorstkość
skóry, łagodzą stany zapalne.

PRZEZNACZONY DLA KAŻDEJ SKÓRY,
SZCZEGÓLNIE SUCHEJ I ODWODNIONEJ
PO 30 ROKU ŻYCIA.

2

1

1
Ultra nawilżający
krem z kwasem hialuronowym
50 ml • indeks 1302

2
Krem do rąk wrażliwych,
ze stanami zapalnymi skóry
75 ml • indeks 0633
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DERMOKOSMETYKI
Poznaj kosmetyki AVA...

DERMOKOSMETYKI

Rosacea Repair
Znaczna redukcja objawów trądziku różowatego i rumienia dzięki HESPERYDYNIE
– pierwszy raz zastosowanej w kosmetykach do twarzy
Nowatorska seria opiera swoją skuteczność na zastosowaniu hesperydyny, składnika stosowanego dotychczas w farmacji, po raz pierwszy użytego
w kosmetykach do twarzy, przebadanego na skórze z trądzikiem różowatym. Zapewnia kompleksową pielęgnację i ochronę, traktując problem
wielowymiarowo i działając naprawczo na głębokie warstwy skóry. Zastosowane dodatkowo ekstrakty z wąkrotki azjatyckiej, lukrecji i aloesu oraz
beta glucan redukują stany zapalne, zmniejszają rumień i wyrównują koloryt skóry, poprawiając wygląd i samopoczucie.
PRZEZNACZONE DLA CERY NACZYNKOWEJ, Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM ORAZ Z CZĘSTO POJAWIAJĄCYM SIĘ RUMIENIEM.
1

4

3

2

1
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specjalistyczny aktywny
krem z hesperydyną
50 ml • indeks 5379

2
Krem naprawczy
z hesperydyną aktywny nocą
50 ml • indeks 5386

3
Regenerujące serum
do twarzy z hesperydyną
30 ml • indeks 5362

4
Łagodząca pianka do mycia
twarzy z hesperydyną
150 ml • indeks 5355

Pierwsza linia kosmetyków z Probiotycznym ekstraktem drożdżowym pozyskiwanym za pomocą probiotycznych bakterii Lactobacillus plantarum.
Kosmetykii w linii Relipidium+ silnie nawilżają, uzupełniają brakujące suchej skórze ceramidy i aktywnie ją regenerują.
1
2

3

1
KREM
- DZIENNA STYMULACJA
50 ml • indeks 5553

DERMOKOSMETYKI

Ulga dla ultra suchej skóry

4

2
KREM
- NOCNA REKONSTRUKCJA
50 ml • indeks 5560

3
AKSAMITNA PASTA
DO MYCIA TWARZY
50 ml • indeks 5584

4
AKTYWNA EMULSJA NATŁUSZCZAĄCA
DO TWARZY I CIAŁA
100 ml • indeks 5577
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Pore Revolution
DERMOKOSMETYKI

Skóra bez problemów od dziś
Unikalna seria starannie skomponowanych produktów, idealnie dostosowujących się do Twoich potrzeb. 5-stopniowa pielęgnacja likwiduje
niezwykle skutecznie problem rozszerzonych porów, zaskórników, nadmiernego wydzielania sebum oraz błyszczącej cery. Regularne stosowanie
przynosi znaczną poprawę stanu skóry.
PRZEZNACZONE DLA OSÓB MŁODYCH Z CERĄ TRĄDZIKOWĄ I NADMIERNYM WYDZIELANIEM SEBUM.

Etap 1 Oczyszczanie
Etap 4 MATOWIENIE I ZWĘŻANIE
PORÓW W DZIEŃ

1

4

Etap 5 zaawansowane zwężanie
porów w nocy

5
Etap 2 redukcja zaskórników
Etap 3 ZŁUSZCZANIE I REDUKCJA SEBUM

2

1
łagodząca
pianka
oczyszczająca
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3

2
czekoladowa bio maska 6 ml

3
bio peeling kwasowy 2 ml
indeks 4761

4
Matujący
serum-żel
50 ml • indeks 4747

5
Aktywny
krem seboregulator
50 ml • indeks 4754

Acne Control
Linia dermokosmetyków, która dzięki nowoczesnym recepturom i składnikom pochodzenia naturalnego (olejki eteryczne z drzewa herbacianego,
lawendy i trawy cytrynowej, ekstrakt z afrykańskiego drzewa Enantia Chlorantha, kwas oleanolowy) głęboko oczyszcza skórę, odświeża i normalizuj
jej pH, działa antybakteryjnie oraz reguluje pracę gruczołów łojowych. Regularne stosowanie przynosi widoczne efekty: ogranicza wydzielanie
sebum, zamyka rozszerzone pory, zapobiegania tworzeniu się wyprysków, odpowiednio nawilża i pozostawia skórę w dobrej kondycji poprzez
wyeliminowanie zaskórników i wykwitów skórnych.
Preparaty nie zawierają alkoholu i nie powodują przesuszenia skóry.
PRZEZNACZONE DLA OSÓB Z NIEDOSKONAŁOŚCIAMI SKÓRY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CERY TŁUSTEJ, MIESZANEJ
I TRĄDZIKOWEJ W KAŻDYM WIEKU.

1

DERMOKOSMETYKI

Zdrowa, gładka cera – redukcja zaskórników i wykwitów skórnych

3
4

5

2

1
Maska
antybakteryjna
50 ml • indeks 2668

2
Antybakteryjny krem
punktowy
15 ml • indeks 2675

3
Krem matująco-normalizujący na dzień
50 ml • indeks 2682

4
Antybakteryjny
żel myjący
150 ml • indeks 2644

5
Tonik
antybakteryjny
200 ml • indeks 2651
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Pore Solutions
DERMOKOSMETYKI

Technologia BLUR i ekstrakt z róży japońskiej – sprawdzony sposób na gładką skórę już po 21 dniach
Pory naturalnie zamykają się i otwierają, jednak zmiany hormonalne następujące z wiekiem, osłabienie struktury kolagenowej, utrata elastyczności
powodują, że mogą one pozostać niedomknięte, a przez to bardziej widoczne. Rozszerzone pory wyglądają nieestetycznie, sprzyjają powstawaniu
zaskórników i zmian trądzikowych, zwiększają szorstkość skóry. Seria kosmetyków zawierająca nowoczesne technologie Blur i ciekłokrystaliczną
oraz ekstrakt z róży japońskiej gwarantuje zwężenie i zmniejszenie widoczności rozszerzonych porów z jednoczesnym efektem anti-aging. Skóra
jest gładsza, wygląda świeżo, młodo i promiennie.
PRZEZNACZONE DO CERY DOJRZAŁEJ Z ROZSZERZONYMI PORAMI.
4
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oczyszczająca pianka
do demakijażu z różą
japońską i witaminą B3
150 ml • indeks 4716

2
wygładzająca bio
maska z różą japońską
i glinką cocoa
100 g • indeks 4686

3
skuteczny bio peeling
z różą japońską i kwasem
fitowym (5%), pH 3,5
30 ml • indeks 4679

4
aktywne serum na dzień
z różą japońską,
witaminą C i nanozłotem

5
wyjątkowo bogaty
krem na noc z różą
japońską
i koenzymem Q10

White Skin
Seria przeznaczona do codziennej pielęgnacji skóry z problemami przebarwień. Zawiera kompleksy biologicznie czynne, a także substancje
roślinne blokujące syntezę melaniny. Rozjaśnia i ujednolica cerę, wybiela plamy: posłoneczne, wątrobowe, pozapalne oraz piegi. Dodatkowo działa
przeciwzmarszczkowo i nawilżająco.
PRZEZNACZONE DLA CERY Z PRZEBARWIENIAMI W KAŻDYM WIEKU.

2

1

DERMOKOSMETYKI

Linia wybielająca przebarwienia pigmentacyjne
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Krem do twarzy
rozjaśniający przebarwienia SPF 15
50 ml • indeks 0053

3
Aktywny krem punktowy
rozjaśniający przebarwienia
15 ml • indeks 0138

Krem rozjaśniający przebarwienia
do ciała i rąk
50 ml • indeks 0824

4
Serum – maska do twarzy
intensywnie rozjaśniająca przebarwienia
30 ml • indeks 0718

5
Tonik
rozjaśniający przebarwienia
200 ml • indeks 0299
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Seria ze świetlikiem
DERMOKOSMETYKI

Kompleksowa pielęgnacja okolic oczu
Seria kosmetyków stanowi uzupełniający się zestaw do kompletnej pielęgnacji skóry, zwłaszcza delikatnej i wrażliwej wokół oczu. Zawiera wyciąg
ze świetlika lekarskiego o właściwościach przeciwzapalnych, łagodzących podrażnienia, usuwających objawy zmęczenia oczu.

IDEALNE DO PIELĘGNACJI KAŻDEGO RODZAJU CERY.

3
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Krem półtłusty
do twarzy
50 ml • indeks 0756

2
żel – kompres
na powieki i pod oczy
30 ml • indeks 4518

3
Serum – żel
na powieki i pod oczy
15 ml • indeks 4051

Rozszerzone naczynka
Kosmetyki stworzone na bazie naturalnych wyciągów roślinnych bogatych w rutynę, które zwiększają elastyczność drobnych naczyń krwionośnych,
zapobiegają ich pękaniu, uodparniają układ naczyniowy na wpływ środowiska zewnętrznego, powodują zanikanie widocznych drobnych naczynek
i hamują powstawanie nowych, zmniejszają rumień i łagodzą podrażnienia.
IDEALNE DO PIELĘGNACJI SKÓRY Z PROBLEMAMI PĘKAJĄCYCH I ROZSZERZONYCH NACZYNEK.
1
3

DERMOKOSMETYKI

Rozjaśnienie i uszczelnienie rozszerzonych i pękających naczynek

3

2

1
Serum przeciwzmarszczkowe
rozjaśniające cienie pod oczami
15 ml • indeks 0664

2
Krem
do twarzy
50 ml • indeks 1180

3
Krem
do ciała i nóg
100 ml • indeks 1173

4
Tonik
do twarzy
200 ml • indeks 1197
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AVA Mustela
DERMOKOSMETYKI

Niezastąpione od pokoleń – produkowane od 1961 roku
Czas potwierdził ich rewelacyjne działanie
Kremy tłuste sporządzone na bazie eucerynowej z naturalnych surowców – regenerują, odżywiają i natłuszczają skórę, zapobiegają procesowi
jej starzenia, spłycają istniejące zmarszczki i przeciwdziałają powstawaniu nowych. Zawierają olejek z tłuszczu norek posiadający rewelacyjne
właściwości zmiękczające, nawilżające i wygładzające skórę.
IDEALNE DLA CERY WRAŻLIWEJ, WYSUSZONEJ, SKŁONNEJ DO ALERGII I ATOPOWEJ PO 45 ROKU ŻYCIA.
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Krem
odżywczy
50 ml • indeks 0237

2
Emulsja
przeciwzmarszczkowa
50 ml • indeks 0152

3
Krem
nawilżający
50 ml • indeks 0183

4
Krem
pod oczy
30 ml • indeks 0268

5
Krem
do ciała
250 ml • indeks 0350

Kosmetyki koloryzujące i ochronne
Kosmetyki przygotowane dla zwolenników pięknej opalenizny dbających jednocześnie o szczególną ochronę skóry przed szkodliwymi promieniami
UV.
Orzechowy krem koloryzujący zapewnia złocisty odcień opalenizny, bez potrzeby przebywania na słońcu czy w solarium, dbając przy tym o
odżywienie, nawilżenie i uelastycznienie skóry.
Lekki krem opalizujący z dodatkiem złotych drobinek rozświetla skórę nadając jej blask i podnosząc atrakcyjność wyglądu. Doskonale sprawdza
się zarówno na co dzień jak też na „wielkie wyjścia”. Dodatkowo nawilża i chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Aksamitne masło do ciała, bogate w składniki nawilżające i ujędrniające. Zawarty ekstrakt z marchwi poprawia koloryt,
a kompozycja olejów z migdałów i avocado wygładza i uelastycznia skórę, zostawiając ją miękką i jedwabistą w dotyku.
Kremy intensywnie nawilżające z nowoczesnym kompleksem wysokich filtrów UVA i UVB zapewniają długotrwałą ochronę przed promieniowaniem
UV oraz przedwczesnym starzeniem. Dzięki lekkiej konsystencji nadają się jako doskonała baza pod makijaż.

DERMOKOSMETYKI

Złocista opalenizna / świetlisty blask / ochrona UVA i UVB

Idealne dla każdego typu skóry w każdym wieku.
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1
krem naturalnie
poprawiający
koloryt 5 w 1
30 ml • indeks 0602

2
złoty krem
opalizujący
50 ml • indeks 0275

3
Karotenowe
masło do ciała
250 g • indeks 5027

4
Krem extra nawilżający –
pełna ochrona
przeciwsłoneczna SPF 25
50 ml • indeks 4730

5
Krem do twarzy - wysoka
ochrona przeciwsłoneczna
- bez efektu bielenia - SPF 50
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Bio Repair Body Care
DERMOKOSMETYKI

Efektywne modelowanie sylwetki
Innowacyjność serii polega na połączeniu bioaktywnych składników pochodzących z ekologicznych upraw z nowoczesnymi technologiami. Ich
duża zawartość i szczególnie silne działanie sprawiają, że modelowanie sylwetki odbywa się w sposób naturalny
i przyjazny dla skóry. Stanowi doskonałą bioaktywną alternatywę dla inwazyjnych zabiegów redukujących nadmiar tłuszczu. Doskonała dla kobiet
pragnących poprawić kształt swojej sylwetki.
PRZEZNACZONY DO KAŻDEGO RODZAJU SKÓRY, Z WIDOCZNĄ UTRATĄ JĘDRNOŚCI I CELLULITEM ORAZ DO PIELĘGNACJI
SKÓRY PO CIĄŻY.
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Kreator sylwetki reduktor
tkanki tłuszczowej
150 ml • indeks 4778

2
Nocny reduktor cellulitu
technologia Nocturshape
150 ml • indeks 4808

3
Serum modelujące biust
efekt push-up
150 ml • indeks 4785

4
Serum na blizny i rozstępy
odbudowujące strukturę skóry
150 ml • indeks 4792

Foot Line

Dermoprogram

Dermoprogram

Ochrona przed wysuszeniem, pękaniem
i detergentami

Rozgrzanie stóp w chłodne dni,
pielęgnacja i wygładzenie

Codziennie narażenie dłoni na szkodliwe działanie czynników
zewnętrznych, takich jak woda, detergenty, zbyt wysokie lub
niskie temperatury powoduje, że skóra szybciej wysycha, robi
się szorstka i tworzą się zmarszczki. Seria stworzona została
do pielęgnacji i ochrony skutecznie nawilżając, natłuszczając
i regenerując skórę rąk.

Systematyczna pielęgnacja stóp pozwala zniwelować dyskomfort o
i wygładzić naskórek oraz poprawić mikro-cyrkulację i przyjemnie
rozgrzać stopy w chłodne dni. Zapewnia na długo ich zdrowy
i estetyczny wygląd.

1

2

1
Silnie nawilżający krem do rąk
z masłem shea
dla bardzo suchej skóry
100 ml • indeks 3665

2
Odmładzający krem do rąk
z olejkiem bawełnianym
100 ml • indeks 3672

3

DERMOKOSMETYKI

Hand Line

4

3
Rozgrzewający krem do stóp
z imbirem i olejkiem pomarańczowym
z organicznym ekstraktem z imbiru
certyfikowanym przez ECOCERT
100 ml • indeks 3658

4
Unikalny peeling do stóp z pumeksem
i olejkiem pomarańczowym
z organicznym ekstraktem z imbiru
certyfikowanym przez ECOCERT
100 ml • indeks 3641
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założenia 1961
Laboratorium Kosmetyczne AVA®® Rok założenia
ul. Dąbrowiecka 3 • 05-430 Stara Wieś
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