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HISTORIA
Laboratorium Kosmetyczne AVA to 

działająca na rynku polskim od 1961 
roku. Została założona przez grupę 
farmaceutów, w tym Irenę Dysput – 

Dysput. 

Laborator ium  Kosmetyczne AVA 
jest firmą o dużym doświadczeniu 
i wieloletniej tradycji rodzinnej. Często 
wyróżniana nagrodami i dyplomami za 
wysoką jakość kosmetyków. Doceniana 
zarówno w Polsce jak i zagranicą.

1. Tradycja i ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji kosmetyków dla kobiet.
2. 
3. Receptury oparte na naturalnych surowcach roślinnych i olejkach eterycznych.
4. Dbałość o środowisko naturalne – organiczne i naturalne składniki pochodzą z plantacji monitorowanych.
5. Autorskie, unikalne i innowacyjne receptury.
6. Formuły kosmetyków, przeznaczone dla osób o skórze wyjątkowo wrażliwej.
7. Szeroka gama produktów: 

- profesjonalne skierowane do gabinetów kosmetycznych 
- ekologiczne, dermokosmetyki i tradycyjne

8. Nowe rozwiązania - kontynuacja pielęgnacji profesjonalnej w domu.
9. Wysoka skuteczność działania produktów.
10. Wysoka jakość kosmetyków w przystępnej cenie.

DLACZEGO MY?

MISJA
L a b o r a t o r i u m  s p e c j a l i z u j e  s i ę 
w produkcji tzw. białej kosmetyki - 
do pielęgnacji twarzy i ciała na rynek 
profesjonalny i detaliczny. Jako pierwsza 
polska firma otrzyma ła l icencję na 
produkcję kosmetyków ekologicznych 
od francuskiej jednostki certyfikującej 
ECOCERT, potwierdzającą naturalność 
i  org an i c zność  p rodukow anych 
kosmetyków. 

WIZJA
„W zgodzie z naturą” to hasło, które 
przyświeca działalności Laboratorium od 
początku jego istnienia. Najwyższa jakość 
produktów, tradycja i ekologia to główne 
atuty firmy i elementy wyróżniające 

kosmetycznych. 

Coraz więcej gabinetów kosmetycznych 
darzy nas zaufaniem, pracując na naszych 
produk tach. Staw iamy na rozwó j 
i odpowiadamy na bieżące potrzeby 
naszych klientów na całym świecie.

STOPY 
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3634 / poj. 500 ml / wydajność 100 zabiegów 3610 / poj. 500 ml / wydajność 70 zabiegów

Przeznaczenie: 
mocno przesuszona skóra stóp
ze skłonnością do łuszczenia się

Składniki aktywne:
biosiarka, aktywne jony srebra,

ekstrakty z nasion lnu i prawoślazu,
kompleks maseł i olejów roślinnych

Deklarowane działanie:
• intensywne i długotrwałe 

nawilżenie
• odżywienie skóry
• regeneracja pięt

• łagodzenie podrażnień
• właściwości antybakteryjne

• odświeżenie
• odbudowa pękającego 

naskórka
• wygładzenie skóry stóp

krem do suchych i szorstkich stóp

8479 / 200 ml / wydajność 40 zabiegów

NAWILŻAJĄCO 
– ODŚWIEŻAJĄCY

Przeznaczenie: 
szorstka skóra stóp i popękane pięty

Składniki aktywne: 
Mocznik 30%, kompleks 5 naturalnych 

kwasów owocowych:
borówki, cytryny, pomarańczy,

syropu klonowego 
i trzciny cukrowej,

alantoina, masło karite

Deklarowane działanie:
• zmiękczenie szorstkiego 
i zrogowaciałego naskórka

• złuszczanie
• poprawienie wnikania składników

aktywnych kosmetyków
• intensywne nawilżenie

• regeneracja i odbudowa
• łagodzenie podrażnień

krem do suchych stóp i popękanych pięt

8462 / 200 ml / wydajność 40 zabiegów

ZŁUSZCZAJĄCO 
– REGENERUJĄCY

Przeznaczenie:  
szorstka i sucha skóra stóp

Składniki aktywne:  
gliceryna, ekstrakty z Enantia Chloran

 i imbiru, olejek pomarańczowy

Deklarowane działanie:
• nawilżanie
• regeneracja

• poprawa elastyczności 
i miękkości

• normalizacja pracy gruczołów 
łojowych

• rozgrzanie
• poprawa mikro-cyrkulacji

GLICERYNOWY
 KREM DO STÓP 

Przeznaczenie:
szorstka skóra stóp

Składniki aktywne:
sproszkowany pumeks, ekstrakt 
z imbiru, olejek pomarańczowy

Deklarowane działanie: 
• usuwanie martwych komórek 

naskórka
• wygładzenie skóry

• rozgrzanie
• poprawa mikro - cyrkulacji

• dezynfekcja

PEELING 
DO STÓP

-
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CERTYFIKOWANA LINIA EKOLOGICZNA

BIOLOGICZNA ODNOWA SKÓRY 

Innowacyjność certyfikowanej linii organicznej polega na zastosowaniu 
w recepturach preparatów 100% składników ekologicznych. Nowatorskie 
połączenie standaryzowanych surowców eliminuje szkodliwe działanie 
enzymów kolagenazy, hialuronidazy i cyklooksygenazy, pozwala zachować 
sprężystość włókien kolagenowych oraz aktywuje właściwy poziom nawilżenia. 

Produkty z profesjonalnej serii ekologicznej noszą znak jakości „kontrolowany 
kosmetyk naturalny i organiczny”, oznaczający że każdy z preparatów spełnia 
najwyższe kryteria jakości i jest produkowany zgodnie z wymaganiami 
stawianymi przez ECOCERT. Wytwarzane są z poszanowaniem środowiska  
w procesach tzw. zielonej chemii, z roślinnych składników uzyskanych  
z czystych, ekologicznych upraw.

Kosmetyki naturalne i organiczne nie zawierają:
• surowców ropopochodnych 
• polietylenoglikoli (PEG)
• silikonów
• konserwantów z grupy parabenów
• syntetycznych kompozycji zapachowych
• sztucznych barwników

Najważniejsze składniki biologicznie aktywne:

Ekstrakt z prawoślazu lekarskiego
inhibitor hialuronidazy – hamuje degradację kwasu hialuronowego, zmiękcza  
i wygładza skórę, działa przeciwzapalnie

Ekstrakt z imbiru
inhibitor kolagenazy – zapobiega rozpadowi i utracie kolagenu, reguluje 
poziom wilgotności w skórze, zwiększa elastyczność, działa przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie

Ekstrakt z rumianku
inhibitor cyklooksygenazy – działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, łagodząco

Ekstrakt z zielonej herbaty
o działaniu antyrodnikowym, przeciwzapalnym i fotoochronnym, przeciwdziała 
degradacji kolagenu

Organiczna woda lawendowa
działa ściągająco i przeciwzapalnie

Eteryczny olejek lemongrasowy 
ma właściwości energizujące, tonizujące, antyseptyczne i antybakteryjne

Eteryczny olejek lawendowy
łagodzi stany zapalne, działa antybakteryjnie, przyspiesza regenerację naskórka
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CERTYFIKOWANA LINIA EKOLOGICZNA

EKOLOGICZNY ZABIEG REWITALIZUJĄCO-OCHRONNY

Przebieg Produkt Wykonanie Zużycie

ETAP 
OCZYSZCZANIA

1401 Rewitalizujące mleczko
1425 Rewitalizujący tonik

Wykonaj demakijaż oczu i twarzy za pomocą Mleczka, następnie zneutralizuj pH 
skóry Tonikiem.

10 ml
10 ml

ETAP
AKTYWNY

peeling 2927 Organiczny kremowy 
peeling ryżowy

Nałóż Peeling na skórę twarzy, omijając okolice oczu. Masuj przez minutę, 
a następnie zmyj. 5 ml

maska 1395 Rewitalizująca maska Na oczyszczoną skórę twarzy nałóż Maskę, pozostaw na ok. 15 minut. W tym czasie 
możesz wykonać delikatny masaż twarzy. Usuń maskę, przemyj skórę Tonikiem. 10 ml

ETAP KOŃCOWY 1418 Rewitalizujący krem Nanieś na skórę Krem, wmasuj delikatnie, pozostaw do wchłonięcia. 5 ml

Przeciwskazania: nadwrażliwość na składniki zawarte w preparatach, skóra trądzikowa, z problemami skórnymi

Zabieg opracowano z myślą o stymulacji procesów ochronno-rewitalizujących zachodzących w skórze.

BIOLOGICZNA ODNOWA SKÓRY 

serii Eco Linea:                              
• 0817 Mleczko do demakijażu 200 ml
• 0800 Tonik-mgiełka bezalkoholowy odświeżający 200 ml
• 0732 Krem na dzień stymulująco-ochronny 50 ml
• 0619 Krem na noc rewitalizująco-przeciwzmarszczkowy 50 ml
• 0749 Krem pod oczy rewitalizująco-przeciwzmarszczkowy 15 ml 
• 0763 Maseczka rewitalizująco-przeciwzmarszczkowa / samowchłaniająca się 30 ml

Przeznaczenie:
Dla kobiet aktywnie dbających o swoją skórę w sposób naturalny. 
Każdy rodzaj skóry, również wrażliwa i alergiczna.

Efekty widoczne po zabiegu:
• odnowa biologiczna skóry
• optymalne nawilżenie
• odpowiednie natłuszczenie
• odzyskanie elastyczności, młodego i zdrowego wyglądu
• spowolnienie procesu starzenia się skóry

Deklarowane działanie:  
• naturalna stymulacja procesów ochronnych  
  zachodzących w skórze
• ochrona przed wolnymi rodnikami
• wspomaganie regeneracji naskórka
• ograniczanie TEWL
• przeciwzapalne
• antybakteryjne
• nawilżanie, łagodzenie
• zapobieganie degradacji kolagenu
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kod 1401 / poj. 500 ml / wydajność 100 zabiegów kod 1425 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów kod 2927 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

CERTYFIKOWANA LINIA EKOLOGICZNA

REWITALIZUJĄCE 
MLECZKO

REWITALIZUJĄCY 
TONIK

ORGANICZNY KREMOWY 
PEELING RYŻOWY

Przeznaczenie: 
cera normalna i wrażliwa

Składniki aktywne: 
emolienty z oliwki europejskiej, woda lawendowa, 
ekstrakt z prawoślazu, zielonej herbaty, rumianku  
i imbiru, witamina E, olejki eteryczne z lawendy 

i trawy cytrynowej

Deklarowane działanie: 
• dokładne usuwanie makijażu

• ochrona płaszcza hydrolipidowego skóry
• nawilżanie

Przeznaczenie: 
cera normalna i wrażliwa

Składniki aktywne: 
woda lawendowa, ekstrakt z prawoślazu, zielonej 

herbaty, rumianku i imbiru, olejki eteryczne 
z lawendy i trawy cytrynowej

Deklarowane działanie: 
• wspomaganie oczyszczania skóry

• odświeżanie i nawilżanie
• przywracanie naturalnego pH

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

Składniki aktywne: 
ekstrakt z ogórka, witamina E

zmielone ziarna ryżu, olej macadamia
olejki eteryczne z lawendy i trawy cytrynowej

Deklarowane działanie:
• delikatna eksfoliacja

• wygładzanie i odnowa naskórka 
• poprawa mikrokrążenia

• poprawa przenikania składników  
aktywnych
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kod 1395 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów

REWITALIZUJĄCY 
KREM DO TWARZY

kod 1418 / poj. 200 ml / wydajność  40 zabiegów

CERTYFIKOWANA LINIA EKOLOGICZNA

REWITALIZUJĄCA 
MASKA DO TWARZY

Przeznaczenie: 
cera normalna i wrażliwa

Składniki aktywne: 
emolienty z oliwki europejskiej, witamina E, 

wosk z kwiatów mimozy, ekstrakt z rumianku, 
prawoślazu, zielonej herbaty, i imbiru, woda lawendowa, 

olejki eteryczne z trawy cytrynowej i lawendy 

Deklarowane działanie:
• rewitalizacja głębszych warstw skóry

• poprawa napięcia i elastyczności
• głębokie nawilżenie

• wygładzenie i spłycenie zmarszczek

Przeznaczenie: 
cera normalna i wrażliwa

Składniki aktywne: 
olej z pestek winogron, wosk z kwiatów mimozy, 

witamina E, ekstrakt z prawoślazu, zielonej herbaty, 
rumianku i imbiru, woda lawendowa, olejki eteryczne 

z trawy cytrynowej i lawendy, emolienty z oliwki europejskiej

Deklarowane działanie: 
• nawilżenie i regeneracja skóry

• neutralizacja wolnych rodników
• zabezpieczenie przed procesem starzenia

• ochrona przed działaniem zanieczyszczonego środowiska
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Plamy pigmentacyjne powstają na skutek zakłócenia mechanizmu wytwarzania 
i rozmieszczenia melaniny. Efektem jest miejscowe nagromadzenie się barwnika 
widoczne jako przebarwienie. Główną przyczyną jest działanie promieni 
słonecznych, a także zakłócenia gospodarki hormonalnej organizmu.

Kosmetyki z profesjonalnej serii wybielającej zapewniają skuteczny efekt 
rozjaśniający oraz stopniowe zmniejszenie produkcji melaniny na kilku 
poziomach, poprzez hamowanie reakcji chemicznych. Produkty oparte są na 
nowej generacji synergistycznie działających kompleksów rozjaśniających oraz 
roślinnych ekstraktach wybielających.

Kosmetyki linii wybielającej nie zawierają:
• konserwantów z grupy parabenów
• syntetycznych kompozycji zapachowych
• surowców pochodzących z rafinacji ropy naftowej
• sztucznych barwników 

Składniki aktywne preparatów:
ActiWhiteTM

innowacyjny roślinny kompleks rozjaśniający stanowiący połączenie dwóch 
synergistycznie działających składników (pochodnej sacharozy i ekstraktu 
z zielonego groszku) dla większej efektywności działania, które redukują 
aktywność tyrozynazy 

LumisphereTM 
zawiera Diacetyl Boldine, który zmniejsza ilość melaniny w skórze poprzez 
blokowanie działania tyrozynazy oraz manganian tlenku tytanu, mający zdolność 
absorbowania promieniowania UVA/UVB oraz neutralizowania wolnych 
rodników, optyczny rozjaśniacz

Ekstrakt z ogórka 
bogaty w sole mineralne i witaminy, dobrze oczyszcza, odświeża, intensywnie 
nawilża, zmiękcza i rozświetla skórę

Ekstrakt z morwy 
hamuje aktywność tyrozynazy, nawilża skórę, chroni przed negatywnym 
oddziaływaniem promieniowania UV

Witamina C 
zmniejsza skłonność skóry do przebarwień, rozjaśnia koloryt, stymuluje 
produkcję kolagenu

Papaina
enzym proteolityczny, ułatwia złuszczanie obumarłych komórek naskórka, 
wykazuje właściwości rozjaśniające przebarwienia potrądzikowe i posłoneczne, 
wygładza i poprawia jędrność skóry

WHITE SKIN

KOSMETYKI DO ZABIEGU ROZJAŚNIAJĄCEGO PRZEBARWIENIA
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ZABIEG SKUTECZNIE ROZJAŚNIAJĄCY PRZEBARWIENIA

Przebieg Produkt Wykonanie Zużycie

ETAP 
OCZYSZCZANIA

1388 Płyn micelarny
1463 Tonik rozjaśniający 

przebarwienia

Usuń makijaż za pomocą wacików nasączonych Płynem micelarnym, następnie 
przemyj skórę tonikiem rozjaśniającym przebarwienia.

10 ml
10 ml

ETAP
AKTYWNY

peeling 5348 Peeling 
enzymatyczny

Za pomocą pędzelka nanieś na skórę poddawaną zabiegowi peeling 
enzymatyczny, pozostaw na 10-15 minut, zmyj ciepłą wodą. 15 ml

maska
1456 Serum-maska 

rozjaśniająca 
przebarwienia

Nałóż maskę na twarz, omijając okolice oczu, pozostaw do wchłonięcia na około 
15 minut w zależności od rodzaju skóry. 10 ml

ETAP KOŃCOWY

2026 Aktywny krem 
rozjaśniający 
przebarwienia

1449 Krem punktowy

Nałóż Krem rozjaśniający przebarwienia na  twarz i dekolt. Delikatnie, okrężnymi 
ruchami wmasuj w skórę. Pozostaw do wchłonięcia.
Na miejsca dotknięte zmianami pigmentacyjnymi nanieś Krem punktowy, 
pozostaw do wchłonięcia.                                                                                                                 

5 ml

2 ml

Przeciwskazania: nadwrażliwość na składniki aktywne preparatów

Zabieg White Skin zapewnia natychmiastowy efekt rozjaśniający oraz stopniowe zmniejszenie produkcji melaniny poprzez zahamowanie 
aktywności tyrozynazy. Jednocześnie pielęgnuje skórę i zapewnia jej odpowiednie nawilżenie.

Preparaty do kuracji domowej – seria Whitening Complex:                           
• 6826 Krem punktowy – Zmniejszenie plam pigmentacyjnych 15 ml
• 6802 Krem do twarzy SPF 30 (na dzień) – Wyrównanie kolorytu 50 ml
• 6819 Koncentrat do twarzy (na noc) – Rozjaśnienie skóry 50 ml
• 6796 Krem do rąk i ciała – Redukcja przebarwień 100 ml

Przeznaczenie:
cera z zakłóceniami pigmentacyjnymi, przebarwieniami posłonecznymi,
potrądzikowymi oraz spowodowanymi wiekiem, w zabiegach rozjaśniających
i ujednolicających koloryt skóry

Efekty widoczne po zabiegu:
• rozjaśnienie przebarwień
• wyrównany koloryt skóry
• optymalnie nawilżona i rozświetlona cera

Deklarowane działanie:  
• ograniczanie syntezy i wydzielania melaniny
• redukcja plam pigmentacyjnych
• ograniczanie powstawania nowych przebarwień
• łagodzenie
• nawilżanie

WHITE SKIN

KOSMETYKI DO ZABIEGU ROZJAŚNIAJĄCEGO PRZEBARWIENIA
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1463 / poj. 500 ml /  wydajność 50 zabiegów  1456 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów

TONIK ROZJAŚNIAJĄCY 
PRZEBARWIENIA

PEELING 
ENZYMATYCZNY

SERUM MASKA 
ROZJAŚNIAJĄCA 
PRZEBARWIENIA

Przeznaczenie: 
cera o nierównym kolorycie

Składniki aktywne: 
ekstrakty z ogórka i morwy,

witamina C, alantoina

Deklarowane działanie: 
• oczyszczanie

• przywracanie naturalnego pH
• wspomaganie rozjaśniania przebarwień

Przeznaczenie: 
cera z plamami pigmentacyjnymi

Składniki aktywne: 
ActiWhite™, ekstrakt z morwy,

witamina C

Deklarowane działanie:
• rozjaśnianie przebarwień

• wyrównanie kolorytu
• ograniczenie syntezy melaniny

WHITE SKIN

5348 / poj. 200 ml / wydajność 15 zabiegów

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery, szczególnie z przebarwieniami

Składniki aktywne: 
papaina, masło shea, oleje: z pestek winogron

i kokosowy

Deklarowane działanie: 
• usuwanie martwych komórek naskórka

• rozjaśnianie przebarwień
• przygotowanie do zabiegów 

kosmetycznych
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2026 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

KREM PUNKTOWY ROZJAŚNIAJĄCY 
PRZEBARWIENIA

1449 / poj. 100 ml / wydajność 50 zabiegów

AKTYWNY KREM ROZJAŚNIAJĄCY 
PRZEBARWIENIA

Przeznaczenie: 
cera z plamami pigmentacyjnymi

Składniki aktywne: 
ekstrakt z ogórka i morwy,
ActiWhite™, witamina C

Deklarowane działanie:
• rozjaśnianie przebarwień

• wyrównanie kolorytu
• ograniczenie syntezy melaniny

Przeznaczenie: 
cera z plamami pigmentacyjnymi

Składniki aktywne: 
Lumisphere™, witamina C

Deklarowane działanie: 
• natychmiastowe rozjaśnienie skóry

• redukcja przebarwień
• ujednolicenie cery

WHITE SKIN
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ACID PEELS peelingi kwasowe
PEELING KWASOWY

29% PYRUVIC
pH 1,2

PEELING KWASOWY
50% AHA-BHA 

pH 2,6

Przeznaczenie: 
cera z nadmiernym łojotokiem, skłonna do  

aktywnych zmian trądzikowych, także wrażliwa 
oraz z oznakami starzenia

Składniki aktywne: 
kwas pirogronowy 15%, kwas migdałowy 7%, 

kwas winowy 7%

 Deklarowane działanie:
• normalizacja wydzielania sebum 

• zapobieganie powstawaniu i redukcja 
zaskórników

• regulacja nadmiernej keratynizacji
• wygładzenie i poprawa struktury naskórka

• poprawa gęstości skóry
• wygładzenie zmarszczek

• rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu

5072 / poj. 50 ml / wydajność 10 zabiegów

Przeznaczenie: 
cera dojrzała, z oznakami starzenia 

biologicznego, w tym sucha i wrażliwa

Składniki aktywne: 
kwas glikolowy 24%, kwas mlekowy 24%, 

kwas salicylowy 2%

Deklarowane działanie: 
• wygładzenie naskórka

• przyspieszenie odnowy komórkowej
• redukcja drobnych i głębszych 

zmarszczek
• stymulacja produkcji kolagenu

• odbudowa struktury skóry
• wzrost napięcia i elastyczności 

• oczyszczenie i zwężenie rozszerzonych 
porów 

• znaczne rozjaśnienie, a nawet likwidacja 
przebarwień

5058 / poj. 50 ml / wydajność 10 zabiegów
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PEELING KWASOWY
20% LACTO-SHIKIMIC

pH 2,0

Przeznaczenie: 
cera dojrzała, sucha, trądzikowa, 

nadwrażliwa na działanie kwasów AHA

Składniki aktywne: 
kwas szikimowy 5%, kwas laktobionowy 13%,

kwas mlekowy 2%

Deklarowane działanie: 
• delikatne złuszczenie naskórka 

bez ryzyka podrażnień
• hamowanie rozwoju bakterii  

odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe
• odblokowanie ujść gruczołów łojowych
• zmniejszenie ilości grudek zapalnych

• spłycenie zmarszczek
• ochrona przed wolnymi rodnikami

• zapobieganie powstawaniu i rozjaśnianie 
przebarwień i blizn potrądzikowych

5089 / poj. 50 ml / wydajność 10 zabiegów



ACID PEELS peelingi kwasowe

PREPARAT 
ODTŁUSZCZAJĄCY

Przeznaczenie: 
przygotowanie skóry do zabiegów 

z kwasami

Składniki aktywne: 
kwas glikolowy, glikol propylenowy

Deklarowane działanie: 
• usuwa zanieczyszczenia

• zmywa płaszcz hydrolipidowy
• zwiększa penetrację składników 

5041 / poj. 500 ml / wydajność  50 zabiegów

pH 7,5

NEUTRALIZATOR
PEELINGÓW KWASOWYCH

Przeznaczenie: 
neutralizacja działania peelingów kwasowych

Składniki aktywne: 
kwaśny węglan sodu

 Deklarowane działanie:
• neutralizacja działania kwasów

• łagodzenie pieczenia
• zwiększenie bezpieczeństwa zabiegu

5034 / poj. 150 ml / wydajność 70-100 zabiegów

13



ACID PEELS zabiegi

AHA-BHA PEEL
Zabieg eksfoliacji z kwasami: glikolowym, mlekowym i salicylowym dla cery dojrzałej, z oznakami starzenia biologicznego.

Wskazania do zabiegu
• cera dojrzała, pozbawiona blasku
• widoczne zmarszczki
• utrata napięcia i elastyczności skóry
• przebarwienia pigmentacyjne
• rozszerzone pory

Efekty zabiegu
• wygładzenie naskórka
• redukcja drobnych i głębszych zmarszczek
• stymulacja produkcji kolagenu
• odbudowa struktury skóry
• wzrost napięcia i elastyczności skóry
• oczyszczenie i zwężenie rozszerzonych porów skóry
• znaczne rozjaśnienie, a nawet likwidacja przebarwień
• jedwabiście gładka skóra

PRODUKTY DO ZABIEGU ZUŻYCIE NA 
JEDEN ZABIEG

1388 Płyn micelarny 10 ml

4990 Pianka oczyszczająca 1 ml

5058 Peeling kwasowy 50% AHA-BHA 5 ml

5041 Preparat odtłuszczający 10 ml

5034 Neutralizator 2 ml

1531 Krem extra nawilżający SPF 25 5 ml

4921 Koktajl 3D MEZO RESVE 3 ml

1821 Maska z ekstraktem z pomidora lub 10 ml

5904 Lipidowa maska regenerująca 10 ml

Uwaga:
W przypadku bardzo silnego uczucia pieczenia od razu po nałożeniu peelingu 
kwasowego zmyj preparat natychmiast i zastosuj Neutralizator, który pozostaw 
na skórze minimum 1 minutę, usuń płatkami zwilżonymi chłodną wodą.

PRZEBIEG ZABIEGU

PRZYGOTOWANIE

Etap I
Wykonaj demakijaż twarzy przy użyciu Płynu micelarnego i Pianki oczyszczającej: 
nasącz płatki kosmetyczne płynem micelarnym, zmyj makijaż, następnie na 
wilgotne dłonie nałóż dwie dozy pianki, wmasuj w skórę, zmyj ciepłą wodą.
Etap II
Odtłuść cały obszar skóry, na którym będzie wykonywany zabieg Preparatem 
odtłuszczającym: nasącz płatki kosmetyczne płynem, przemyj skórę dwukrotnie, 
pozostaw do wyschnięcia.

EKSFOLIACJA

Zastosuj peeling kwasowy 50% AHA-BHA:
zabezpiecz miejsca problematyczne: pieprzyki, drobne uszkodzenia skóry, 
czerwień wargową wazeliną kosmetyczną, następnie niewielką ilość preparatu 
przełóż do porcelanowej lub szklanej miseczki, nanieś na miejsca objęte 
zabiegiem za pomocą pędzelka. Pozostaw preparat na skórze przez 0,5 do 
1,0 minuty od momentu zakończenia aplikacji, po czym zmyj chłodną wodą  
i osusz skórę. Na skórę poddawaną zabiegowi nanieś Neutralizator, pozostaw 
na skórze minimum 1 minutę, nie krócej niż czas działania peelingu.
W kolejnych zabiegach można stopniowo wydłużać czas działania preparatu 
maksymalnie do 2 minut.

OPCJA ROZSZERZENIA*

Nanieś na skórę koktajl składników aktywnych 3D MEZO RESVE i wklep 
delikatnie opuszkami palców, następnie zastosuj Maskę z ekstraktem  
z pomidora lub Lipidową maskę regenerującą: nanieś delikatnie, używając 
pędzelka do masek. Zmyj maskę wodą po ok. 15 minutach.

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU

Zakończ zabieg, nakładając na całą skórę poddawaną zabiegowi ochronny Krem 
ekstra nawilżający SPF 25.

Częstotliwość zabiegów: zabieg może być wykonywany jednorazowo lub jako 
terapia anti-aging w serii 3 zabiegów co ok. 21 dni. Serię można powtórzyć po 
ok. 90 dniach.

*Jeśli nie ma przeciwwskazań i skóra pacjenta reaguje dobrze na peeling 
kwasowy.
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ACID PEELS zabiegi
PYRUVIC PEEL
Zabieg eksfoliacji z kwasami: pirogronowym, migdałowym i winowym dla cery z nadmiernym łojotokiem, 
skłonnej do aktywnych zmian trądzikowych, także wrażliwej oraz z oznakami starzenia.

Wskazania do zabiegu
• skłonność do aktywnych zmian trądzikowych
• nadmierny łojotok
• cera wrażliwa z oznakami starzenia
• posłoneczne rogowacenie naskórka
• utrata jędrności
• rozszerzone pory
• blizny potrądzikowe

Efekty zabiegu
• normalizacja wydzielania sebum
• zapobieganie powstawaniu i redukcja zaskórników
• regulacja nadmiernej keratynizacji
• wygładzenie i poprawa struktury naskórka
• poprawa gęstości skóry
• wygładzenie zmarszczek
• rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu

PRODUKTY DO ZABIEGU ZUŻYCIE NA 
JEDEN ZABIEG

1388 Płyn micelarny 10 ml

4990 Pianka oczyszczająca 1 ml

5072 Peeling kwasowy 29% PYRUVIC 5 ml

5041 Preparat odtłuszczający 10 ml

5034 Neutralizator 2 ml

1531 Krem extra nawilżający SPF 25 5 ml

4907 Koktajl SEBUM SOLUTION 3 ml

1807 Maska Aloe Vera lub 10 ml

5904 Lipidowa maska regenerująca 10 ml

Uwaga:
W przypadku bardzo silnego uczucia pieczenia od razu po nałożeniu zmyj 
preparat natychmiast i zastosuj Neutralizator, który pozostaw na skórze 
minimum 1 minutę, usuń płatkami zwilżonymi chłodną wodą.

PRZEBIEG ZABIEGU

PRZYGOTOWANIE

Etap I
Wykonaj demakijaż twarzy przy użyciu Płynu micelarnego i Pianki oczyszczającej: 
nasącz płatki kosmetyczne płynem micelarnym, zmyj makijaż, następnie na 
wilgotne dłonie nałóż dwie dozy pianki, wmasuj w skórę, zmyj ciepłą wodą.
Etap II
Odtłuść cały obszar skóry, na którym będzie wykonywany zabieg Preparatem 
odtłuszczającym: nasącz płatki kosmetyczne płynem, przemyj skórę dwukrotnie, 
pozostaw do wyschnięcia.

EKSFOLIACJA

Zastosuj peeling kwasowy 29% AHA-BHA PEEL:
zabezpiecz miejsca problematyczne: pieprzyki, drobne uszkodzenia skóry, 
czerwień wargową wazeliną kosmetyczną, następnie niewielką ilość preparatu 
przełóż do porcelanowej lub szklanej miseczki, nanieś na miejsca objęte 
zabiegiem za pomocą pędzelka. Pozostaw preparat na skórze przez 2 do 3 
minut od momentu zakończenia aplikacji, po czym zmyj chłodną wodą i osusz 
skórę. Na skórę poddawaną zbiegowi nanieś Neutralizator, pozostaw na skórze 
minimum 2 minuty, nie krócej niż czas działania peelingu.
W kolejnych zabiegach można stopniowo wydłużać czas działania preparatu 
maksymalnie do 5 minut.
W przypadku bardzo silnego uczucia pieczenia od razu po nałożeniu zmyj 
preparat natychmiast i zastosuj Neutralizator, który pozostaw na skórze 
minimum 1 minutę, usuń płatkami zwilżonymi chłodną wodą.

OPCJA ROZSZERZENIA*

Nanieś na skórę koktajl składników aktywnych SEBUM SOLUTION i wklep 
delikatnie opuszkami palców, następnie zastosuj Maskę łagodzącą Aloe Vera lub 
Lipidową maskę regenerującą: nanieś delikatnie używając pędzelka do masek. 
Zmyj maskę wodą po ok. 15 minutach.

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU

Zakończ zabieg, nakładając na całą skórę poddawaną zabiegowi ochronny Krem 
ekstra nawilżający SPF 25.

Częstotliwość zabiegów: raz na 10-12 dni. Jako kuracja w serii 5-10 zabiegów.

*Jeśli nie ma przeciwwskazań i skóra pacjenta reaguje dobrze na peeling 
kwasowy.
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ACID PEELS zabiegi
LACTO-SZIKIMIC PEEL
Zabieg eksfoliacji kwasami: szikimowym, laktobionowym i mlekowym  dla cery dojrzałej, suchej, 
z trądzikiem, nadwrażliwej na działanie kwasów AHA.

Wskazania do zabiegu
• trądzik, zapalenie mieszków włosowych
• fotostarzenie 
• widoczne zmarszczki
• utrata jędrności skóry
• przebarwienia różnego pochodzenia
• skóra sucha
• wrażliwa

Efekty zabiegu
• złuszczanie naskórka bez ryzyka podrażnień
• zmniejszenie ilości grudek zapalnych
• poprawa elastyczności i sprężystości skóry
• zapobieganie powstawaniu i rozjaśnianie przebarwień i blizn potrądzikowych
• hamowanie rozwoju bakterii odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe
• poprawa nawilżenia

PRODUKTY DO ZABIEGU ZUŻYCIE NA 
JEDEN ZABIEG

1388 Płyn micelarny 10 ml

4990 Pianka oczyszczająca 1 ml

5058 Peeling kwasowy 20% LACTO-SZIKIMIC 5 ml

5041 Preparat odtłuszczający 10 ml

5034 Neutralizator 2 ml

1531 Krem extra nawilżający SPF 25 5 ml

4938 Koktajl NANO-RENEW GOLD MICROFUSION 3 ml

1807 Maska łagodząca Aloe Vera 10 ml

5904 Lipidowa maska regenerująca 10 ml

Uwaga:
W przypadku bardzo silnego uczucia pieczenia od razu po nałożeniu peelingu 
kwasowego zmyj preparat natychmiast i zastosuj Neutralizator, który pozostaw 
na skórze minimum 1 minutę, usuń płatkami zwilżonymi chłodną wodą.

PRZEBIEG ZABIEGU

PRZYGOTOWANIE

Etap I
Wykonaj demakijaż twarzy przy użyciu Płynu micelarnego i Pianki oczyszczającej: 
nasącz płatki kosmetyczne płynem micelarnym, zmyj makijaż, następnie na 
wilgotne dłonie nałóż dwie dozy pianki, wmasuj w skórę, zmyj ciepłą wodą.
Etap II
Odtłuść cały obszar skóry, na którym będzie wykonywany zabieg Preparatem 
odtłuszczającym: nasącz płatki kosmetyczne płynem, przemyj skórę dwukrotnie, 
pozostaw do wyschnięcia.

EKSFOLIACJA

Zastosuj peeling kwasowy 20% SHIKIMIC PEEL:
zabezpiecz miejsca problematyczne: pieprzyki, drobne uszkodzenia skóry, 
czerwień wargową wazeliną kosmetyczną, następnie niewielką ilość preparatu 
przełóż do porcelanowej lub szklanej miseczki, nanieś na miejsca objęte 
zabiegiem za pomocą pędzelka. Pozostaw preparat na skórze przez 1,5 do 2 
minut od momentu zakończenia aplikacji, po czym zmyj chłodną wodą i osusz 
skórę. Na skórę poddawaną zbiegowi nanieś Neutralizator, pozostaw na skórze 
minimum 1,5 minuty, nie krócej niż czas działania peelingu.
W kolejnych zabiegach można stopniowo wydłużać czas działania preparatu 
maksymalnie do 3 minut.
W przypadku bardzo silnego uczucia pieczenia od razu po nałożeniu zmyj 
preparat natychmiast i zastosuj Neutralizator, który pozostaw na skórze 
minimum 1 minutę, usuń płatkami zwilżonymi chłodną wodą.

OPCJA ROZSZERZENIA*

Nanieś na skórę koktajl składników aktywnych NANO-RENEW GOLD 
MICROFUSION i wklep delikatnie opuszkami palców, następnie zastosuj 
Maskę łagodzącą Aloe Vera lub Lipidową maskę regenerującą: nanieś delikatnie, 
używając pędzelka do masek. Zmyj maskę wodą po ok. 15 minutach.

ZAKOŃCZENIE ZABIEGU

Zakończ zabieg nakładając na całą skórę poddawaną zabiegowi ochronny Krem 
ekstra nawilżający SPF 25.

Częstotliwość zabiegów: w serii 7-10 zabiegów co 7 dni.

*Jeśli nie ma przeciwwskazań i skóra pacjenta reaguje dobrze na peeling 
kwasowy.



ACID PEELS domowa, łagodna kuracja

Peelingi kwasowe - seria Professional Home Therapy

Odtłuszczacz i neutralizator - seria Professional Home Therapy
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7281 Peeling 
30% kwas mlekowy 
z efektem rozjaśniającym 
50 ml

7298 Peeling 
15% kwas migdałowy 
redukujący oznaki 
starzenia skóry 50 ml

7304 Peeling 
12% kwasów owocowych 
+ kwas hialuronowy 
50 ml

7267 Preparat 
odtłuszczający skórę przed 
zabiegami z kwasami 50 ml

7274 Neutralizator 
– preparat zobojętniający 
działanie kwasów 50 ml



PORE SOLUTION

Przeznaczenie: 
cera z rozszerzonymi porami

Składniki aktywne: 

ekstrakt z herbaty, pantenol

 Deklarowane działanie:
• delikatnie złuszczające

• oczyszczające
• zwężające pory
• antyoksydacyjne

• rozjaśnianie przebarwień
• regulacja melanogenezy 

i wydzielania sebum
• nawilżające

PEELING
Z KWASEM FITOWYM 10%

PH < 2

5003 / poj. 50 ml / wydajność 10 zabiegów

LEKKI 
KREM-ŻEL 

ZWĘŻAJĄCY PORY 

Przeznaczenie: 
cera normalna, tłusta i trądzikowa

Składniki aktywne: 
ekstrakty z róży japońskiej i aceroli, 

niacynamid, nanozłoto

Deklarowane działanie: 
• niweluje uczucie tłustości

• maskuje niedoskonałości skóry
• zwęża pory

• reguluje wydzielanie sebum
• pobudza produkcję kolagenu

4983 / poj. 200 ml / wydajność  40 zabiegów

BIO MASKA
ZWĘŻAJĄCA PORY

Przeznaczenie: 
cera mieszana, tłusta, problematyczna, 
z rozszerzonymi porami i zaskórnikami

Składniki aktywne: 
ekstrakt z róży japońskiej, glinka cocoa,

ekstrakt z Imperaty cylindrycznej

Deklarowane działanie: 
• regulacja procesów złuszczania naskórka

i wydzielania sebum
• zwężanie porów, redukcja powstawania

zaskórników
• regulacja procesów melanogenezy

• stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
• poprawa poziomu nawilżenia

4655 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów
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PORE SOLUTION

PRODUKTY DO ZABIEGU / ZUŻYCIE NA 1 ZABIEG

1388 Płyn micelarny
4990 Pianka oczyszczająca (dwie dozy)

10 ml
1 ml

4655 Bio maska zwężająca pory
5 ml

10 ml

Koktajl do wyboru
4907 Sebum Solution  
4914 Hydro Express 
4938 Nano Renew

3 ml

4983 Lekki krem-żel zwężający pory 5 ml

Wskazania: 
cera z rozszerzonymi porami, z tendencją do powstawania zaskórników, 
z pierwszymi zmarszczkami, sucha, wrażliwa, wymagająca odświeżenia
niezależnie od wieku jako profilaktyka przeciwstarzeniowa

Efekt zabiegu: 
zwężone pory, cera rozświetlona, gładka, aksamitna w dotyku

Przebieg zabiegu: 
1. Wykonaj demakijaż oczu przy użyciu Płynu micelarnego oraz twarzy przy 

użyciu Pianki oczyszczającej.
2. Przemyj skórę Tonikiem antybakteryjnym. 
3. Na oczyszczoną skórę nanieś Peeling z kwasem fitowym, wmasuj do 

całkowitego wchłonięcia.
4. Nanieś grubszą warstwę Bio maski zwężającej pory, pozostaw na ok. 20 

minut, zmyj ciepłą wodą.
5. Przemyj skórę Tonikiem antybakteryjnym.
6. Nanieś na skórę koktajl Sebum Solution, wmasuj lub wprowadź za pomocą 

sonoforezy lub mezoterapii bezigłowej.*
7. Na zakończenie zabiegu wmasuj w skórę Lekki krem-żel zwężający pory.

*W zależności od wieku i cery stosuj zamiennie: koktajl Hydro Express lub 
Nano Renew.

ROZSZERZONE PORY przyczyny powstawania:
• typ cery 

Najbardziej widoczne u osób z cerą tłustą i mieszaną – nadmierne wydzielanie 
sebum powoduje rozszerzenie ujść gruczołów łojowych, zwanych porami 
skóry.

• częste opalanie, wysoka temperatura (sauna) 
Przesuszenie prowadzi do nadmiernego wydzielania sebum.

• wiek 
Utrata jędrności i elastyczności powoduje, że pory stają się bardziej widoczne.

Pielęgnacja domowa skóra dojrzała
PORE SOLUTIONS
• 4693 Serum na dzień 50 ml 
• 4709 Krem na noc 50 ml
• 4679 BIO peeling z kwasem kwas fitowym 30 ml
• 4686 Bio maska zwężająca pory 100 g
• 4716 Oczyszczająca pianka do demakijażu 150 ml

ZABIEG ZWĘŻAJĄCY PORY Z EFEKTEM ANTI-AGING

Kluczowe składniki aktywne:

Ekstrakt z róży japońskiej 
• zmniejsza rozszerzone pory
• zapobiega utlenianiu lipidów
• hamuje syntezę melaniny
• działa keratolityczne
• poprawia elastyczność

• delikatnie złuszcza i przyspiesza odnawianie się naskórka
• przywraca skórze równomierny koloryt
• zapobiega fotostarzeniu
• działa antyoksydacyjnie

Pielęgnacja domowa skóra młoda
PORE REVOLUTION
• 4747 Matujący serum-żel 50 ml
• 4754 Aktywny krem seboregulator 50 ml
• 4761 Bio peeling kwasowy 2 ml  
           + Bio maska czekoladowa 6 ml
• 4723 Łagodząca pianka oczyszczająca 150 ml
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PŁYN 
MICELARNY

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

Składniki aktywne: 
ekstrakty z rokitnika 

i chabra bławatka, micele

Deklarowane działanie: 
• usuwanie makijażu 

i innych zanieczyszczeń
• nawilżanie
• łagodzenie

OCZYSZCZANIE

Przeznaczenie: 
cera wrażliwa

Składniki aktywne: 
ekstrakt ze świetlika lekarskiego, 
oleje kokosowy i słonecznikowy

Deklarowane działanie: 
• usuwanie makijażu

i innych zanieczyszczeń
• łagodzenie

• utrzymanie bariery  
ochronnej skóry

Przeznaczenie: 
cera normalna i sucha

Składniki aktywne: 
ekstrakt z aloesu, oleje kokosowy 

i słonecznikowy

Deklarowane działanie:
• usuwanie makijażu i innych 

zanieczyszczeń
• nawilżanie

• utrzymanie bariery 
ochronnej skóry

Przeznaczenie: 
cera normalna i sucha

Składniki aktywne: 
ekstrakt z aloesu, alantoina

Deklarowane działanie: 
• usuwanie zanieczyszczeń

• przywracanie naturalnego pH
• poprawa nawilżenia

ŚMIETANKA 
Z ZIELEM ŚWIETLIKA 

MLECZKO DO 
DEMAKIJAŻU 
Z ALOE VERA 

NAWILŻAJĄCY TONIK 
Z ALOE VERA 

1388 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów 2231 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów 1548 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów 1555 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów
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OCZYSZCZANIE

TONIK Z ZIELEM 
ŚWIETLIKA 

Przeznaczenie: 
cera wrażliwa

Składniki aktywne: 
ekstrakt z ziela świetlika, alantoina

Deklarowane działanie: 
• usuwanie zanieczyszczeń

• przywracanie naturalnego pH
• łagodzenie

2248 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów

Przeznaczenie: 
cera tłusta i trądzikowa

Składniki aktywne: 
olejki eteryczne z: lawendy, drzewa 
herbacianego i trawy cytrynowej, 

pantenol, alantoina

Deklarowane działanie: 
• antybakteryjne

• łagodzące
• ograniczanie wydzielania 

sebum
• odświeżanie

TONIK 
ANTYBAKTERYJNY 

1654 / poj. 500 ml / wydajność 50 zabiegów

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

Składniki aktywne: 
betaina, Coco-Glucoside, ekstrakty 

z róży japońskiej i imperaty 
cylindrycznej, niacynamid, pantenol

Deklarowane działanie:
• myjące, oczyszczające

• zwężające pory
• regulacja wydzielania sebum

• łagodzenie
• nawilżanie

PIANKA 
OCZYSZCZAJĄCA

4990 / poj. 150 ml / wydajność 150 zabiegów
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HYDRO EXPRESS

Przeznaczenie: 
cera przesuszona, podatna na podrażnienia, 

a także chronicznie zaczerwieniona

Składniki aktywne: 
1,5% Hydranov™, 5% HYAL-Na, Beta Glucan, 

Moisturizing Factor, pantenol

Deklarowane działanie: 
• wzrost poziomu nawilżenia  

5 warstw naskórka
• ograniczenie TEWL, ochrona skóry 

przed odwodnieniem
• łagodzenie podrażnień  
i zaczerwienienia skóry

• pobudzenie produkcji ceramidów  
i kolagenu

• wygładzenie i poprawa  
elastyczności skóry

• niwelowanie uczucia ściągnięcia

4914 / poj. 30 ml / wydajność 10 zabiegów

3D MEZO RESVE

Przeznaczenie: 
cera dojrzała, z widocznymi bruzdami 

i zmarszczkami, sucha

Składniki aktywne: 
3% MetabioticsTM, Resveratrol, 6% Argireline®, 
niskocząsteczkowy kolagen, witaminy A, E, F

Deklarowane działanie: 
• wydłużenie życia komórek skóry

• ochrona kolagenu i elastyny  
przed degradacją

• wygładzenie i spłycenie  
zmarszczek mimicznych

• zapobieganie powstawaniu zmarszczek
• poprawa nawilżenia i elastyczności

• zwiększenie gęstości i spoistości skóry
• ochrona przed wolnymi rodnikami

NANO-RENEW GOLD 
MICROFUSION 

Przeznaczenie: 
cera z widocznymi oznakami starzenia, 
wymagająca rozjaśnienia i regeneracji

Składniki aktywne: 
arganowe komórki macierzyste, 

nanocząsteczki złota

Deklarowane działanie: 
• natychmiastowe wygładzenie  

struktury skóry
• spłycenie zmarszczek powierzchniowych 

oraz głębszych bruzd
• wyraźny wzrost poziomu  
elastyczności i ujędrnienia

• rozjaśnienie przebarwień
• wyrównanie kolorytu skóry

• natychmiastowy efekt  
rozświetlenia skóry

• długotrwałe nawilżenie
• redukcja stanów zapalnych

4921 / poj. 30 ml / wydajność 10 zabiegów 4938 / poj. 30 ml / wydajność 10 zabiegów

BEAUTY COCKTAILS

BIO nawilżający koktajl z aktywatorem 
syntezy kwasu hialuronowego

BIO mimetyczny koktajl stymulacja 
genu długowieczności

BIO stymulujący koktajl z nanozłotem 
i komórkami macierzystymi 
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BEAUTY COCKTAILS
PEARL HI-EXTREME 

LIFTING

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery z utratą napięcia i jędrności

Składniki aktywne: 
Liftonin®-Xpress, ekstrakt z białej perły

Deklarowane działanie: 
• widoczny efekt napięcia już  

po 1 godzinie od aplikacji
• wzrost elastyczności i ujędrnienia
• natychmiastowy efekt wygładzenia 

zmarszczek
• wzrost poziomu nawilżenia
• przywrócenie delikatności  

i miękkości skóry

4945 / poj. 30 ml / wydajność 10 zabiegów

RETIN CE

Przeznaczenie: 
cera dojrzała, o obniżonej elastyczności,  

nierównym kolorycie, matowa, pozbawiona blasku

Składniki aktywne: 
1% kapsułkowany retinol, 10% witamina C,  

witaminy E, F, ekstrakt z aceroli

Deklarowane działanie: 
• przyspieszona odnowa komórkowa

• redukcja głębokości zmarszczek
• zwalczanie wolnych rodników

• niwelowanie przebarwień  
i rozjaśnienie kolorytu

• zwiększenie gęstości i jędrności skóry
• wygładzenie i poprawa elastyczności 

• wzmocnienie bariery ochronnej skóry

SEBUM SOLUTION

Przeznaczenie: 
cera tłusta, mieszana, z rozszerzonymi porami, 

z tendencją do powstawania zmian trądzikowych 
różnego rodzaju, niezależnie od wieku

Składniki aktywne: 
niacynamid, azeloglicyna, pantenol, aloes, 

Moisturizing Factor, olejek z drzewa herbacianego

Deklarowane działanie: 
• zmniejszenie nadmiernego  

wydzielania sebum
• likwidacja zaskórników

• zmniejszenie przebarwień  
potrądzikowych

• odnowienie komórek skóry
• złagodzenie podrażnień

• intensywne i głębokie nawilżenie
• zmatowienie i wygładzenie skóry

4952 / poj. 30 ml / wydajność 10 zabiegów 4907 / poj. 30 ml / wydajność 10 zabiegów

Extra napinający koktajl 
z ekstraktem z Białej perły

Intensywnie odmładzający koktajl  
z kapsułkowanym Retinolem

Antybakteryjny koktajl 
z Niacynamidem i Azeloglicyną
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ZABIEG LIFTINGUJĄCY

Przeznaczenie: cera dojrzała, z utratą jędrności

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny 
Pianka oczyszczająca 
Tonik Aloe vera

1388
4990
1555

Peeling Maska enzymatyczna 1616

Serum aktywne Koktajl PEARL HI-EXTREME LIFTING 4945

Maska Maska liftingująca 1579

Zakończenie zabiegu Krem pod oczy z peptydami 
Krem z fitohormonami 

3733
1623

Efekty zabiegu: widoczny efekt napięcia skóry, poprawa owalu twarzy, spłycenie zmarszczek, wzrost elastyczności i jędrności, wygładzenie, wspomaganie 
odnowy kolagenu

ZABIEG ODMŁADZAJĄCY, ROZŚWIETLAJĄCY

Przeznaczenie: cera normalna, pozbawiona blasku, matowa, z pierwszymi oznakami starzenia

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny
Tonik z zielem świetlika

1388
2248

Peeling Maska enzymatyczna 1616

Serum aktywne Koktajl RETIN CE 4952

Maska Maska z ekstraktem z pomidora 1821

Zakończenie zabiegu Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy zmniejszający opuchliznę i cienie 3w1 
Krem nawilżający SPF 25

1586
1531

Efekty zabiegu: wyrównanie kolorytu, rozjaśnienie przebarwień, rozświetlenie cery, redukcja zmarszczek, poprawa elastyczności i jędrności

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

BEAUTY COCKTAILS
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ZABIEG ODŻYWCZO - REGENERUJĄCY

Przeznaczenie: cera sucha, dojrzała, z widocznymi oznakami starzenia

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny 
Mleczko Aloe vera 
Tonik Aloe vera

1388
1548
1555

Peeling Organiczny kremowy peeling ryżowy 1616

Serum aktywne Koktajl NANO RENEW 4938

Maska Maska karotenowa 1814

Zakończenie zabiegu Krem pod oczy z algami morskimi 
Krem z ceramidami 

2262
1524

Efekty zabiegu: poprawa elastyczności, długotrwałe nawilżenie, wygładzenie, redukcja stanów zapalnych, regeneracja naskórka, 
poprawa kolorytu, odżywienie

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

BEAUTY COCKTAILS

ZABIEG INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

Przeznaczenie: każdy rodzaj cery wymagający nawilżenia, skóra przesuszona

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny 
Mleczko Aloe vera 
Tonik Aloe vera

1388
1548
1555

Peeling Maska enzymatyczna 1616

Serum aktywne Koktajl HYDRO EXPRESS 4914

Maska Maska z algami morskimi 1609

Zakończenie zabiegu Krem pod oczy z algami morskimi
Krem nawilżający z zieloną herbatą 

2262
1791

Efekty zabiegu: długotrwałe i głębokie nawilżenie 5 warstw naskórka, ograniczenie TEWL, ochrona przed odwodnieniem, poprawa elastyczności, wygładzenie
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ZABIEG ŁAGODZĄCY

Przeznaczenie: skóra wrażliwa, przesuszona, podrażniona

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny 
Śmietanka z zielem świetlika 
Tonik z zielem świetlika

1388
2231
2248

Serum aktywne Koktajl HYDRO EXPRESS 4914

Maska Maska Aloe vera 1807

Zakończenie zabiegu Krem z zielem świetlika 2255

Efekty zabiegu: łagodzenie podrażnień i zaczerwienień, regeneracja, ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, nawilżanie, ukojenie, regeneracja

ZABIEG DLA CERY TŁUSTEJ I TRĄDZIKOWEJ

Przeznaczenie: cera tłusta, mieszana, trądzikowa

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny 
Tonik antybakteryjny 

1388
1654

Peeling Peeling enzymatyczny z papainą 5133

Serum aktywne Koktajl SEBUM SOLUTION 4907

Maska Maska peel-off przeciwtrądzikowa 2514

Zakończenie zabiegu Krem z zieloną herbatą do cery tłustej i mieszanej 1968

Efekty zabiegu: zmniejszenie nadmiernego wydzielania sebum, zwężenie ujść gruczołów łojowych, zapobieganie powstawaniu zaskórników, 
łagodzenie podrażnień, rozjaśnienie plam potrądzikowych, poprawa nawilżenia

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

BEAUTY COCKTAILS
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ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY, ANTYOKSYDACYJNY

Przeznaczenie: cera normalna i dojrzała

ETAP ZABIEGU PRODUKTY KOD

Oczyszczanie 
i demakijaż

Płyn micelarny 
Mleczko Aloe vera 
Tonik Aloe vera 

1388
1548
1555

Peeling Maska enzymatyczna 1616

Serum aktywne Koktajl 3D MEZO-RESVE 4921

Maska Maska peel-off przeciwzmarszczkowa 2385

Zakończenie zabiegu Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy zmniejszający opuchliznę i cienie 3w1 
Krem z fitohormonami 

1586
1623

Efekty zabiegu: wygładzenie drobnych zmarszczek, poprawa napięcia i jędrności, zwiększenie elastyczności i spoistości skóry, ochrona przed wolnymi 
rodnikami

PRZYKŁADOWE ZABIEGI

BEAUTY COCKTAILS

SCHEMAT ZABIEGU NA TWARZ  

1

Oczyszczanie i demakijaż
Wykonaj demakijaż oczu 
i oczyść dokładnie skórę 
twarzy, używając preparatów 
proponowanych do wybranego 
zabiegu.

2

Faza aktywna
Wykonaj peeling, używając odpowiedniego dla cery peelingu mechanicznego 
lub enzymatycznego. Zastosuj wybrany koktajl składników aktywnych 
lub serum w ampułce. Nanieś na skórę ok. 3 ml preparatu i wprowadź za 
pomocą sonoforezy lub mezoterapii bezigłowej. Pamiętaj o zastosowaniu 
Żelu do ultradźwięków. Jeśli nie dysponujesz urządzeniem lub występują 
przeciwwskazania do ich zastosowania nanieś preparat na skórę i wmasuj 
do całkowitego wchłonięcia.

Nałóż na skórę poddawaną zabiegowi odpowiednią maskę kremową lub 
algową peel-off.

Zakończenie zabiegu
Nanieś na skórę i wmasuj 
do całkowitego wchłonięcia 
proponowany krem kończący 
zabieg.

Zastosuj odpowiedni krem do 
skóry twarzy oraz na okolice 
oczu.

3
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ROSACEA TREATMENT

Przeznaczenie: 
cera z trądzikiem różowatym, naczyniowa, 

wrażliwa

Składniki aktywne: 
hesperydyna, wąkrotka azjatycka, 

ekstrakt z aloesu, pantenol

 Deklarowane działanie:
• delikatnie oczyszczające

• łagodzące
• nawilżające

• rozjaśniające zaczerwienienia

KOJĄCA PIANKA DO MYCIA 
TWARZY Z HESPERYDYNĄ 
I WĄKROTKĄ AZJATYCKĄ

5546 / poj. 150 ml / wydajność 150 zabiegów

ŁAGODZĄCY KREM 
DO TWARZY Z HESPERYDYNĄ

I WĄKROTKĄ AZJATYCKĄ SPF25

Przeznaczenie: 
cera z trądzikiem różowatym, naczynkowa, 

wrażliwa, chronicznie zaczerwieniona

Składniki aktywne: 
hesperydyna, wąkrotka azjatycka, Beta Glucan, 

ekstrakt z aloesu, filtry UV

Deklarowane działanie: 
• łagodzenie podrażnień

• redukcja zaczerwienienia
• uszczelnienie naczyń krwionośnych
 • ochrona przed promieniowaniem 

słonecznym

5522 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

SKONCENTROWANE 
SERUM Z HESPERYDYNĄ 

I WĄKROTKĄ AZJATYCKĄ

Przeznaczenie: 
cera z trądzikiem różowatym,
chronicznie zaczerwieniona

Składniki aktywne: 
hesperydyna, wąkrotka azjatycka, Beta Glucan, 

ekstrakt z aloesu

Deklarowane działanie: 
• uszczelnianie naczyń krwionośnych

• łagodzenie podrażnień
• redukcja zaczerwienienia
• rozjaśnianie przebarwień

5539 / poj. 50 ml / wydajność 10 zabiegów
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ROSACEA TREATMENT

PRODUKTY DO ZABIEGU / ZUŻYCIE NA 1 ZABIEG

1388 Płyn micelarny
5546 Kojąca pianka do mycia twarzy z hesperydyną

10 ml
1 ml

4907 Sebum Solution koktajl antybakteryjny
5539 Skoncentrowane serum z hesperydyną 

3 ml
5 ml

5522 Łagodzący krem do twarzy z hesperydyną SPF25 5 ml

Wskazania: 
trądzik różowaty, zmiany trądzikowe, blizny potrądzikowe, zaczerwienienia 
w strefie T oraz na policzkach
Efekt zabiegu: 
zmniejszenie zaczerwienienia, redukcja blizn potrądzikowych i zmian pigmenta-
cyjnych, wyrównanie kolorytu, zmniejszenie wydzielania sebum
Przebieg zabiegu podstawowego: 
1.  Wykonaj demakijaż oczu przy użyciu Płynu micelarnego oraz twarzy przy 

użyciu Kojącej pianki do mycia twarzy z hesperydyną.
2.  Nanieś na skórę koktajl Sebum Solution, wmasuj lub wprowadź za pomocą 

sonoforezy lub mezoterapii bezigłowej.
3.  Następnie nanieś i wmasuj w skórę Skoncentrowane serum z hesperydyną, 

pozostaw do wchłonięcia.*
4.  Na zakończenie zabiegu wmasuj w skórę Łagodzący krem do twarzy 

z hesperydyną SPF25.
*   W celu osiągnięcia większego efektu łagodzącego i /lub przeciwzmarszcz-

kowego zastosuj dodatkowo Maskę peel of przeciwtrądzikową lub prze-
ciwzmarszczkową do twarzy.

Opcja rozszerzona - przebieg zabiegu ze złuszczaniem naskórka
1.  Wykonaj demakijaż oczu przy użyciu Płynu micelarnego oraz twarzy przy 

użyciu Kojącej pianki do mycia twarzy z hesperydyną.
2. Zastosuj peeling kwasowy Mande-lac 35% (instrukcja na str. 15)
3.  Nanieś na skórę koktajl Sebum Solution, wmasuj lub wprowadź za pomocą 

sonoforezy lub mezoterapii bezigłowej.
4.  Następnie nanieś i wmasuj w skórę Skoncentrowane serum z hesperydyną, 

pozostaw do wchłonięcia.
5.  Na zakończenie zabiegu wmasuj w skórę Łagodzący krem do twarzy 

z hesperydyną SPF25.

ZABIEG ŁAGODZĄCY DLA SKÓRY Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM

Pielęgnacja domowa ROSACEA REPAIR
•  5355 Łagodząca pianka do mycia twarzy z hesperydyną 150 ml
•  5362 Regenerujące serum do twarzy z hesperydyną 30 ml
•  5379 Specjalistyczny aktywny krem z hesperydyną na dzień SPF25 50 ml
•  5386 Krem naprawczy z hesperydyną na noc 50 ml

Kluczowe składniki aktywne
Hesperydyna
• chroni przed stresem oksydacyjnym 
• niweluje stany zapalne różnego pochodzenia
• poprawia napięcie ścian naczyń krwionośnych
Wąkrotka azjatycka
• silny antyoksydant
• zmniejsza produkcję mediatorów zapalnych, 
• zwalcza pierwsze objawy trądziku różowatego 
• niweluje zaczerwieniania

Beta Glucan 
•  wzmacnia układ odpornościowy 

skóry
•  łagodzi podrażnienia i zmniejsza 

rumień

Trądzik różowaty
• przewlekła, zapalna choroba skóry twarzy
• rozpoczyna się po 30 rż
• szczyt nasilenia 40-50 rż
• częściej występuje u kobiet

Możliwe przyczyny powstawania:
• zaburzenia naczyniowe
• na tle chorób układu pokarmowego (Heliobacter pylori)
• zakażenie Demodex Folliculorum (nużeniec ludzki)

Przebieg

FAZA I - postać rumieniowo-naczyniowa
 rumień w środkowej części twarzy, nawracający i utrzymujący się
 teleangiektazje
 szczypanie, pieczenie
 skóra sucha, szorstka, łuszcząca się

FAZA II - postać grudkowo-krostkowa
 trwały rumień i okresowo obrzęk twarzy
 grudki / krostki w centralnej części twarzy
 drobne guzki 

FAZA III - postać przerosła (guzowata)
 stały rumień i obrzęk twarzy
 grudki, krosty, guzy
 pogrubienie i nierówna powierzchnia skóry twarzy
 zajmowanie okolic nosa, łuków jarzmowych, czoła, brody i uszu

! zabiegi wykonujemy tylko w okresie remisji
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ANTIOXIDANT TREATMENT

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery,

szczególnie sucha i dojrzała

Składniki aktywne: 
astaksantyna, witamina C, 
ekstrakt z tamaryndowca

 Deklarowane działanie:
• antyoksydacyjne

• przeciwzmarszczkowe
• odmładzające

• rozjaśniające przebarwienia
• regenerujące

ANTYOKSYDACYJNE SERUM 
PRZECIWZMARSZCZKOWE

5881 / poj. 50 ml / wydajność 10 zabiegów

ANTYOKSYDACYJNY 
KREM POD OCZY 
WYGŁADZAJĄCY

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

Składniki aktywne: 
astaksantyna, ekstrakty z alg, marchwi 

i tamaryndowca, olej z awokado, witamina E 

Deklarowane działanie: 
• spłycenie zmarszczek

• rozświetlenie skóry wokół oczu
• redukcja obrzęków

• efekt delikatnego napięcia skóry

5898 / poj. 100 ml / wydajność 30 zabiegów

ANTYOKSYDACYJNA 
MASKA 

ODMŁADZAJĄCA

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

Składniki aktywne: 
astaksantyna, Liftonin (R) Xpress,

 
ekstrakt z marchwi, ekstrakt z tamaryndowca

Deklarowane działanie: 
• antyoksydacyjne

• odmładzające
• wyrównujące koloryt skóry

• nawilżające
• liftingujące

5874 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów
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ANTIOXIDANT TREATMENT

Wskazania: 
każdy rodzaj cery narażonej na szkodliwe działanie środowiska zewnętrznego, 
promieniowanie UV, pro aktyka przeciwstarzeniowa

Efekt zabiegu: 
ochrona przed wolnymi rodnikami, poprawa kolorytu skóry, rozświetlenie, 
regeneracja i nawilżenie, zwiększenie jędrności i elastyczności, redukcja 
zmarszczek, działanie przeciwstarzeniowe

Przebieg zabiegu:
1.  Wykonaj demakijaż oczu przy użyciu Płynu micelarnego oraz twarzy przy 

użyciu Pianki oczyszczającej.
2.  Nanieś na skórę cienką warstwę Złuszczającej maski enzymatycznej, pozostaw 

na ok. 10 minut. Zmyj ciepłą wodą, przy pomocy gąbki do zmywania masek.
3.   Wmasuj w skórę Antyoksydacyjne serum przeciwzmarszczkowe.
4.  Następnie nanieś na skórę Antyoksydacyjną maskę odmładzającą, wmasuj 

dokładnie w skórę, pozostaw do wchłonięcia.
5.  Nanieś i wmasuj w skórę wokół oczu Antyoksydacyjny krem pod oczy 

wygładzający.

ZABIEG ANTYOKSYDACYJNY Z EFEKTEM ANTI-AGING

Kluczowe składniki aktywne:

Astaksantyna
• działa silniej antyoksydacyjnie:
• 6000 razy niż witamina C
• 800 razy niż koenzym Q10
• 550 razy niż witamina E
• chroni DNA komórkowe
• przeciwdziała fotostarzeniu
• stymuluje syntezę kolagenu
• zapobiega powstawaniu zmarszczek, spłyca istniejące
• wzmacnia nawilżenie

Ekstrakt z tamaryndowca indyjskiego
• delikatnie złuszcza naskórek, odblokowuje pory
• rozjaśnia przebarwienia
• działa przeciwzmarszczkowo
• reguluje pracę gruczołów łojowych
• wygładza

Witamina C
• stymuluje produkcję kolagenu w skórze
• chroni naczynia krwionośne
• rozjaśnia cerę 
• opóźnia proces starzenia
• chroni przed wolnymi rodnikami

Enzymy z papai i ananasa:
• usuwają zrogowaciałe komórki naskórka
• wygładzają skórę

Pielęgnacja domowa
ANTIOXIDANT TREATMENT  naturalne źródło młodości

• 5591 Natychmiastowy lifting – krem na dzień
• 5607 Intensywne wygładzenie – krem na noc
• 5614 Skuteczna regeneracja – krem pod oczy
• 5621 Komórkowe odmłodzenie – serum do twarzy

PRODUKTY DO ZABIEGU / ZUŻYCIE NA 1 ZABIEG

1388 Płyn micelarny
4990 Pianka oczyszczająca
1616 Złuszczająca maska enzymatyczna

10 ml
1 ml
10 ml

5881 Antyoksydacyjne serum przeciwzmarszczkowe
5874 Antyoksydacyjna maska odmładzająca

5 ml
10 ml

5898 Antyoksydacyjny krem pod oczy wygładzający 3 ml
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MASKA
ROZPULCHNIAJĄCA

ZŁUSZCZAJĄCA
MASKA 

ENZYMATYCZNA

Przeznaczenie: 
cera tłusta, mieszana, trądzikowa

Składniki aktywne: 
ekstrakt z siemienia lnianego,

wyciąg z drożdży

Deklarowane działanie: 
• zmiękczanie i rozpulchnianie

naskórka przed zabiegami
oczyszczającymi

• oczyszczanie porów skóry,
regulowanie wydzielania sebum
• łagodzenie i nawilżanie skóry

po oczyszczaniu

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery wymagający

nawilżenia

Składniki aktywne: 
sok z liści Aloe Vera, 

kwas hialuronowy, witamina E

Deklarowane działanie: 
• nawilżanie

• łagodzenie podrażnień
• regeneracja i wygładzanie 

skóry
• poprawa elastyczności

Przeznaczenie: 
cera sucha, dojrzała, matowa  

o niejednolitym kolorycie

Składniki aktywne: 
ekstrakt z marchwi, kompleks

witamin A, E, F, ekstrakt z orzecha
włoskiego

Deklarowane działanie:
• regeneracja naskórka

• dostarczanie składników
odżywczych

• zwiększanie jędrności
i napięcia skóry

• poprawa kolorytu

MASKA
ALOE VERA

MASKA
KAROTENOWA

1593 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów 1807 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów 1814 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów

MASKI KREMOWE

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

Składniki aktywne: 
papaina, bromelaina, kaolin

Deklarowane działanie: 
• usuwanie zrogowaciałych 

komórek naskórka
• wygładzanie skóry

• ściąganie rozszerzonych 
porów

• łagodzenie

1616 / poj. 200 ml / wydajność 15 zabiegów 
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MASKA Z ALGAMI
MORSKIMI

Przeznaczenie: 
cera normalna i sucha, z pierwszymi 
oznakami starzenia i utraty jędrności

Składniki aktywne: 
ekstrakt z alg morskich, koenzym 

Q10

Deklarowane działanie: 
• utrzymywanie prawidłowego 

poziomu
nawilżenia skóry

• ochrona przed wolnymi 
rodnikami

• poprawa dotlenienia 
komórek

• spowalnianie procesów 
starzenia

MASKA
LIFTINGUJĄCA

LIPIDOWA MASKA 
REGENERUJĄCA

Przeznaczenie: 
cera dojrzała z utratą napięcia 

i zmarszczkami

Składniki aktywne: 
ekstrakty z czerwonej koniczyny 

i alg,
proteiny pszenicy, morskie DNA

Deklarowane działanie: 
• lifting i poprawa napięcia 

skóry
• odżywianie i wygładzanie 

naskórka
• wspomaganie odnowy kola-

genu
• regeneracja naskórka

• spłycanie powierzchniowych
i głębszych zmarszczek

Przeznaczenie: 
skóra sucha i/lub atopowa

masaż twarzy

Składniki aktywne: 
ekstrakt drożdżowy - Relipidium™, 

fosfolipidy z ogórecznika, cholesterol, 
Beta Glucan, alantoina, 

prowitamina B5

Deklarowane działanie: 
• uszczelnienie bariery 

hydrolipidowej
• natłuszczenie i nawilżenie 

skóry
• łagodzenie podrażnień, także 

po zabiegach z kwasami
• regeneracja naskórka

• przeciwdziałanie starzeniu

1609 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów 1579 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów 5904 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów

MASKI KREMOWE

Przeznaczenie: 
cera normalna i sucha, z pierwszymi

oznakami starzenia

Składniki aktywne: 
ekstrakt z pomidora o dużej

zawartości likopenu

Deklarowane działanie: 
• antyoksydacyjne

• ochrona przed negatywnym
wpływem promieniowania UV
• przeciwdziałanie starzeniu 

się skóry
• poprawa nawilżenia, napięcia

i jędrności skóry

MASKA
Z EKSTRAKTEM
Z POMIDORA

1821 / poj. 200 ml / wydajność 20 zabiegów
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Przełom 
w 

kosmetyce

Natych-
miastowe
działanie

4 innowacje
w

1 produkcie

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery

naprawa i pobudzenie
skóry do odnowy

szczególnie po intensywnych zabiegach kosmetycznych

Składniki aktywne: 
Taksyfolina – silny antyoksydant,

z rośliny specjalnie wyhodowanej, na poletkach badawczych,
beta-glucan z pędów owsa, ekstrakt z probiotycznych drożdży, cynk

Deklarowane działanie: 
• natychmiastowe ukojenie skóry

• łagodzenie podrażnień
• regeneracja i wzmocnienie osłabionej zabiegami 

kosmetycznymi skóry
• odbudowa nawet głębszych warstw skóry

• zmniejszenie zaczerwienienia
• rozjaśnienie skóry (poprawa kolorytu)

• wygładzenie i napięcie skóry

 

 

7502 / poj. 50 ml / wydajność 16 zabiegów

REGENERACJA PO ZABIEGACH
KONCENTRAT
REGENERUJĄCY
PO ZABIEGACH
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REGENERACJA PO ZABIEGACH
KONCENTRAT
REGENERUJĄCY
PO ZABIEGACH

Koncentrat regenerujący po zabiegach to technologie przyszłości.
Pierwszy produkt, który zawiera aż 4 innowacje. Niektóre z nich 
stosowane były do tej pory wyłącznie w farmacji.
Po raz pierwszy wykorzystano je w produkcie kosmetycznym.

• Emulsja wielokrotna (woda-olej-woda), wykorzystywana dotychczas 
jedynie w farmacji, zamyka składniki w specjalnej formule.
• Nowoczesna technologia Slow Care uwalnia je stopniowo, 
wydłużając działanie regenerujące koncentratu.
• Przełomowa mikronizacja składników aktywnych zwiększa ich 
wnikanie w głąb skóry, silnie odbudowując nawet głębsze jej warstwy.
• Taksyfolina, niezwykle silny antyoksydant o szerokim spektrum 
działania odmładzającego, liftinguje, napina i rozjaśnia.

Koncentrat naprawczy idealny po:
• eksfoliacji
• mikrodermabrazji i mezoterapii bezigłowej
• ultradźwiękach
• kawitacji
• oraz innych zabiegach podrażniających skórę.

Preparat do kuracji domowej:
• 7076 Botanical Hi Tech – Regenerujące serum 30 ml



KREM 
POD OCZY 

Z PEPTYDAMI

Przeznaczenie: 
cera dojrzała, z pierwszymi 
zmarszczkami mimicznymi

Składniki aktywne: 
Argireline®

Deklarowane działanie: 
• redukuje zmarszczki 

mimiczne 
• uzupełnia lipidy cementu 

międzykomórkowego
• wzmacnia i regeneruje skórę

• łagodzi i usuwa objawy 
zmęczenia

• nawilża i wygładza
• nadaje promienny, młody 

wygląd

KREMY POD OCZY

Przeznaczenie: 
cera z pierwszymi oznakami 

starzenia, dojrzała

Składniki aktywne: 
ekstrakt z alg morskich, z ziela 

świetlika, koenzym Q10, witamina E

Deklarowane działanie: 
• spłyca zmarszczki mimiczne 

• regeneruje i pobudza odnowę 
kolagenu

• poprawia napięcie  
i elastyczność

• łagodzi podrażnienia
• wygładza i nawilża

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj cery, na cienie 

i opuchliznę w okolicach oczu

Składniki aktywne: 

masło oliwkowe

 Deklarowane działanie:
• rozjaśnia cienie pod oczami 

oraz zmniejsza opuchliznę 
• spłyca zmarszczki mimiczne, 

poprawia kontur oka
• odżywia i regeneruję skórę

• poprawia napięcie skóry 
wokół oczu

Przeznaczenie: 
cera dojrzała, wymagająca 

ujędrnienia

Składniki aktywne: 
Argireline®

Deklarowane działanie: 
• redukuje zmarszczki  

mimiczne 
• spłyca bruzdy 

• wygładza skórę
• nawilża

KREM POD OCZY 
Z ALGAMI
 MORSKIMI

KREM NA 
OPUCHLIZNĘ I CIENIE 

POD OCZAMI

PRZECIW-
ZMARSZCZKOWE 

KAPSUŁKI POD OCZY

3733 / poj. 100 ml / wydajność 30 zabiegów 2262 / poj. 100 ml / wydajność 30 zabiegów 1586 / poj. 100 ml / wydajność 30 zabiegów 3740 / poj. 25 x 3 ml / wydajność 25 zabiegów
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SMOOTH EYES

ZABIEG POD OCZY REDUKUJĄCY ZMARSZCZKI

Przebieg Produkt Wykonanie Zużycie

ETAP 
OCZYSZCZANIA 1388 Płyn micelarny

Nasącz płatki kosmetyczne Płynem micelarnym, przyłóż do powiek, poczekaj 
chwilę aż płyn rozpuści tusz, zmyj tusz i cienie, kierując się od kącika 
zewnętrznego do wewnętrznego oka.

10 ml

ETAP
AKTYWNY

3740 Przeciwzmarszczkowe 
kapsułki pod oczy

Nanieś Przeciwzmarszczkowy koncentrat pod oczy w kapsułkach w miejsca 
zmarszczek mimicznych wokół oczu. Delikatnie wmasuj do wchłonięcia.  
Nie nakładaj na górną powiekę. Zachowaj odstęp od worka spojówkowego.

3 ml

2521 Maska 
przeciwzmarszczkowa  
na powieki i pod oczy 

Przygotuj Maskę: w tym celu proszkowy alginat wymieszaj z przegotowaną wodą 
w proporcji 1:3. Mieszaj do momentu aż osiągnie ona konsystencję gęstej papki 
bez grudek. Małą szpatułką równomiernie nałóż maskę na powieki i pod oczy 
dość grubą warstwą. Po 15 minutach zdejmij maskę (maska zastyga do postaci 
plastycznego odlewu). Maskę należy zdejmować od dołu w kierunku czoła. 
Pozostałość alginatu usuń za pomocą wacika zwilżonego wodą.

10 g

ETAP KOŃCOWY 3733 Krem pod oczy 
z peptydami Nanieś i delikatnie wklep Krem w okolice oczu. Pozostaw do wchłonięcia. 3 ml

Przeciwskazania: nadwrażliwość na składniki aktywne preparatów

Częstotliwość wykonywania zabiegu: seria 6-10 zabiegów – dwa razy w tygodniu, następnie 2-3 razy w miesiącu dla podtrzymania efektu.

Główne składniki aktywne preparatów
Heksapeptyd–8 ARGIRELINE
działa poprzez mechanizm zmniejszania napięć mięśniowych wyraźnie spłycając 
i wygładzając istniejące zmarszczki mimiczne oraz zapobiegając powstawaniu 
nowych, stanowi bezpieczną i tańszą alternatywę dla toksyny botulinowej

Ekstrakt z alg morskich
źródło witamin, aminokwasów, protein i składników mineralnych, zapewnia 
skórze prawidłowe nawilżenie i odżywienie

Kolagen morski
zwiększa poziom nawilżenia, zapobiega wiotczeniu skóry, poprawia jej 
elastyczność

Masło Shea
charakteryzuje się dużym powinowactwem do lipidów naskórka, wspomaga 
ich ochronne działanie

Ceramidy roślinne
uzupełniają lipidy cementu międzykomórkowego, wzmacniają i regenerują skórę

ZABIEG POD OCZY REDUKUJĄCY ZMARSZCZKI

Przeznaczenie:
• widoczne zmarszczki mimiczne w okolicach oczu tzw. kurze łapki
• skóra wokół oczu wymagająca nawilżenia i wygładzenia
• zapobieganie powstawaniu nowych zmarszczek

Efekty widoczne po zabiegu:
• spłycone zmarszczki mimiczne
• wygładzona skóra wokół oczu
• optymalne nawilżenie okolic oczu

Kuracja domowa podtrzymująca efekty zabiegu

Peptide Lift 
Reduktor zmarszczek 
Koncentrat pod oczy w kapsułkach
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KREMY DO TWARZY

KREM 
Z CERAMIDAMI 

Przeznaczenie: 
cera sucha, skłonna do podrażnień, 

dojrzała

Składniki aktywne: 
ceramidy roślinne, witamina E, 

olej z ryżu Inków, olej winogronowy

Deklarowane działanie: 
• uzupełnia lipidy cementu 

międzykomórkowego, 
odbudowuje naskórek
• zmniejsza nadmierne 
rogowacenie naskórka

• zmniejsza TEWL 
(przeznaskórkową utratę wody)

• regeneruje i wygładza skórę
• zmniejsza widoczność 

zmarszczek

1524 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

KREM Z KWASEM 
HIALURONOWYM

Przeznaczenie: 
cera normalna, sucha

Składniki aktywne: 
kwas hialuronowy, olej sojowy

Deklarowane działanie: 
• chroni zewnętrzne warstwy 
naskórka przed utratą wody

• utrzymuje optymalny poziom 
nawilżenia skóry

• zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu

• wspomaga procesy 
regeneracji

• poprawia elastyczność

2040 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

Przeznaczenie: 
cera sucha, wrażliwa

Składniki aktywne: 
ekstrakt z zielonej herbaty, 

koenzym Q10, wyciąg z korzenia 
Imperata Cylindrica

Deklarowane działanie:
• utrzymuje nawilżenie 

skóry do 24h
• chroni przed wolnymi 

rodnikami
• zapobiega przedwczesnemu 

starzeniu się skóry
• wspomaga procesy 

regeneracji
• zwiększa jędrność 

i napięcie skóry

Przeznaczenie: 
cera tłusta i mieszana

Składniki aktywne: 
ekstrakt z zielonej herbaty, 

koenzym Q10, ekstrakt 
z afrykańskiego drzewa Enantia 

Chloranta

Deklarowane działanie: 
• chroni przed wolnymi 

rodnikami
• stymuluje procesy 

regeneracji skóry
• działa przeciwzapalnie
• łagodzi podrażnienia

• reguluje pracę gruczołów 
łojowych
• nawilża

• efekt matowej skóry

NAWILŻAJĄCY
KREM Z ZIELONĄ 

HERBATĄ

NORMALIZUJĄCY 
KREM 

Z ZIELONĄ HERBATĄ 

1791 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów 1968 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów
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KREMY DO TWARZY
PRZECIWZMARSZCZKOWY

KREM 
Z FITOHORMONAMI 

Przeznaczenie: 
cera dojrzała

Składniki aktywne: 

z alg Laminaria, witaminy C i E

Deklarowane działanie: 
• chroni przed wolnymi 

rodnikami
• wspomaga odnowę kolagenu

• nawilża, zapobiega 
przesuszeniu skóry

• wygładza zmarszczki, 
 zapobiega 

powstawaniu nowych
• odżywia i wygładza skórę

1623 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

Przeznaczenie: 
cera normalna, sucha, ochrona 

przed UVA, UVB

Składniki aktywne: 
wyciąg z korzenia Imperata

Cylindrica, kwas hialuronowy, 

Deklarowane działanie: 
• chroni przed 

promieniowaniem UVA i UVB
• zapobiega fotostarzeniu

• nawilża
• wzmacnia barierę ochronną 

skóry
• poprawia elastyczność

EXTRA KREM 
NAWILŻAJĄCY 

SPF 25

1531 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

ŁAGODZĄCY
KREM Z ZIELEM 
ŚWIETLIKA 

Przeznaczenie: 
cera wrażliwa

Składniki aktywne: 
ekstrakty z ziela świetlika i lukrecji

Deklarowane działanie: 
• łagodzi podrażnienia

• działa przeciwzapalnie 
i antybakteryjnie

• chroni przed wolnymi  
rodnikami

• nawilża i delikatnie 
natłuszcza

2255 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów

KREM NA 
ROZSZERZONE 

NACZYNKA 

Przeznaczenie: 
cera z problemami naczyniowymi

Składniki aktywne: 
wyciągi z: kasztanowca zwyczajnego, 
cyprysu włoskiego, lipy drobnolistnej 

i czarnego bzu, witaminy C i E

Deklarowane działanie:
• zwiększa odporność skóry 

na negatywny wpływ 
środowiska zewnętrznego

• chroni przed wolnymi 
rodnikami

• uodparnia i wzmacnia 
naczynia krwionośne

• zwiększa elastyczność naczyń
• łagodzi zaczerwienienia

1722 / poj. 200 ml / wydajność 40 zabiegów
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NATURALNE PEELINGI CUKROWE 

DO 94,9% SKŁADNIKÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Naturalne peelingi cukrowe na bazie brązowego cukru trzcinowego 
zawieszonego w olejach, wzbogacone ekstraktami roślinnymi i olejkami 
eterycznymi. Usuwają martwe komórki naskórka, przygotowują skórę  
na przyjęcie składników aktywnych. 

Oprócz działania złuszczającego i wygładzającego skórę, wpływają także 
na jej odpowiednie natłuszczenie, ujędrnienie, poprawę elastyczności  
i napięcia. Przeznaczone do peelingu całego ciała, doskonałe jako początek 
zabiegów pielęgnacyjnych.

Składniki aktywne:
Cukier trzcinowy
złuszcza martwy naskórek, wygładza skórę
Olej z orzechów makadamia
natłuszcza, łagodzi podrażnienia, wygładza szorstką, przesuszoną skórę

 

Kawa
zmielone ziarna złuszczają wierzchnią warstwę skóry, pozostawiając  
ją jedwabiście gładką, poprawiają mikrokrążenie i jędrność,
nadają skórze niezwykle przyjemny zapach

 

Oleje z pestek winogron i oliwki 
wygładzają, natłuszczają i zmiękczają skórę
Guarana
ekstrakt zawiera kofeinę i witaminę B3, wygładza skórę, poprawia napięcie
Aloes
nawilża, łagodzi podrażnienia, poprawia kondycję skóry, zapewniając jej 
młody wygląd
Kiwi
bogate źródło witaminy C, węglowodanów i kwasów AHA, wygładza 
i rozjaśnia skórę, poprawia jej elastyczność
Olejek pomarańczowy
działa regenerująco, antyoksydacyjnie, ujędrniająco i antycellulitowo, 
jego aromat uspokaja i relaksuje
Olejek lemongrasowy
odświeża, wygładza i oczyszcza, działa antybakteryjnie
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NATURALNE PEELINGI CUKROWE 

COFFEE - CUKROWY PEELING DO CIAŁA
ujędrniająco - wygładzający 

6697 / poj. 250 g / wydajność 15 – 25 zabiegów

8806 / poj. 500 g / wydajność 20 - 50 zabiegów

GUARANA – CUKROWY PEELING DO CIAŁA
energetyzująco - pobudzający 

6550 / poj. 250 g / wydajność 15 – 25 zabiegów

ALOE VERA – CUKROWY PEELING 
DO CIAŁA
nawilżająco - łagodzący

6543 / poj. 250 g / wydajność 15 – 25 zabiegów

KIWI – CUKROWY PEELING DO CIAŁA
odmładzająco - rewitalizujący

6567 / poj. 250 g / wydajność 15 – 25 zabiegów

2149 / poj. 500 g / wydajność 20 - 50 zabiegów

2163 / poj. 500 g / wydajność 20 - 50 zabiegów 2170 / poj. 500 g / wydajność 20 - 50 zabiegów

Przeznaczenie:  
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
cukier trzcinowy, oleje z pestek winogron, 
orzechów i oliwki, drobinki kawy

Deklarowane działanie:

 
• złuszcza wierzchnią warstwę 
  i poprawia mikrokrążenie skóry
• wygładza, uelastycznia, ujędrnia skórę
• przywraca jej zdrowy wygląd
• przygotowuje skórę do dalszej 
  pielęgnacji

 

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
cukier trzcinowy, oleje z oliwki, orzechów 
i pestek winogron, ekstrakt i drobinki guarany

Deklarowane działanie:

 
• ujędrnia i wygładza skórę 
• pobudza skórę, zwiększając 
  jej mikrokrążenie
• działa przeciwcellulitowo
• intensywnie odżywia skórę, 
  wyrównuje jej koloryt
• przygotowuje skórę 
  do dalszej pielęgnacji

 

Przeznaczenie: 
 

każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
cukier trzcinowy, masło aloesowe, 
olej z oliwki, sok z liści aloesu

Deklarowane działanie:

 
• złuszcza wierzchnią warstwę 
  i poprawia mikrokrążenie skóry
• wygładza, nawilża i odżywia skórę, 
  chroni ją przed przesuszeniem
• regeneruje i zwiększa elastyczność
• przygotowuje skórę do dalszej 
  pielęgnacji

  

Przeznaczenie:  
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne:
cukier trzcinowy, oleje z oliwki i orzechów, 
ekstrakt z kiwi, olejek z trawy cytrynowej

Deklarowane działanie:

 
• rewitalizuje i wygładza skórę
• usuwa martwe komórki naskórka
• działa antyoksydacyjnie 
  i przeciwcellulitowo
• przygotowuje skórę do dalszej 
  pielęgnacji 

 

 

41



AROMATHERAPY MASSAGE

OLEJKI DO MASAŻU

Naturalne oleje wzbogacone olejkami eterycznymi o wspaniałych właściwościach 
aromaterapeutycznych i pielęgnacyjnych. Bazę stanowi specjalnie dobrana 
mieszanina olejów z pestek winogron, słodkich migdałów i słonecznika, która 
łatwo rozprowadza się na skórze, dając podczas masażu właściwy poślizg.

Przeznaczone do masażu relaksacyjnego oraz terapeutycznego.

Aktywne formuły zawierają:
Naturalny olejek eteryczny z grejpfruta 
odświeża, odmładza, działa stymulująco na mikrokrążenie

Naturalny olejek eteryczny pomarańczowy 
relaksuje, odmładza, uspokaja

Naturalny olejek eteryczny różany 
oczyszcza, uspokaja i odmładza skórę

Naturalny olejek eteryczny Ylang-Ylang 
afrodyzjak, działa przeciwstresowo i pobudzająco

Oleje ze słodkich migdałów, z pestek winogron i pestek słonecznika 
bogate w witaminy A, B, E, F i PP, potas, cynk, żelazo, fosfor i wapń, niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe NNKT oraz fitosterole, chronią przed wolnymi 
rodnikami, regenerują i uelastyczniają skórę

Masaż jest jedną z najstarszych form zabiegu kosmetycznego. Ma bardzo 
szerokie spektrum działania, wpływa pozytywnie nie tylko na skórę, ale także 
na układ krążenia, nerwowy, mięśniowy, stawy oraz samopoczucie. 

Dobroczynne działanie masażu:
• głęboki relaks i wyciszenie
• uwolnienie od stresów i napięć
• poprawa przepływu krwi i limfy
• dotlenienie i odżywienie tkanek
• przyspieszenie przemiany materii
• wspomaganie odchudzania i redukcji cellulitu
• mechaniczne usuwanie zrogowaciałego naskórka
• poprawa jędrności i elastyczności skóry
• przeciwdziałanie kontuzjom, przygotowanie do wysiłku
• przyspieszenie regeneracji

Przeciwwskazania do masażu:
• wysoka temperatura ciała
• gruźlica
• ostre stany zapalne
• choroby zakaźne
• zmiany nowotworowe
• choroby serca, nadciśnienie 
• skóra naczyniowa
• zmiany dermatologiczne
• zakrzepowe zapalenie żył
• epilepsja
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AROMATHERAPY MASSAGE

ENERGETYZUJĄCY 
GRAPEFRUIT

2699 / poj. 400 ml / wydajność 20 zabiegów

RELAKSUJĄCA 
POMARAŃCZA

2705 / poj. 400 ml / wydajność 20 zabiegów

HARMONIZUJĄCA 
RÓŻA

2729 / poj. 400 ml / wydajność 20 zabiegów

POBUDZAJĄCY 
YLANG-YLANG

2712 / poj. 400 ml / wydajność 20 zabiegów

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne: 
oleje z: pestek winogron, słodkich 
migdałów, pestek słonecznika, 
olejek grejpfrutowy. 

Przeznaczenie: 
• rewitalizuje i odmładza skórę
• dodaje energii
• poprawia nastrój 

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne: 
oleje z: pestek winogron, słodkich 
migdałów, pestek słonecznika, olejek 
pomarańczowy. 

Przeznaczenie: 
• poprawia elastyczność  
  i sprężystość skóry
• relaksuje i uspokaja
• delikatnie rozgrzewa

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne: 
oleje z: pestek winogron, słodkich 
migdałów, pestek słonecznika, olejek 
różany. 

Przeznaczenie: 
• regeneruje i odmładza skórę
• zwalcza osłabienie i depresję
• odpręża, wzmacnia siły witalne

Przeznaczenie: 
każdy rodzaj skóry

Składniki aktywne: 
oleje z: pestek winogron, słodkich 
migdałów, pestek słonecznika, olejek 
Ylang-Ylang. 

Przeznaczenie: 
• poprawia nawilżenie  
  i jędrność skóry
• odpręża i uspokaja
• łagodzi stres i napięcie nerwowe
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PIELĘGNACJA CIAŁA

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY 
BALSAM DO CIAŁA

EXTRA REDUKTOR TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ ANTYCELLULITOWY

Przeznaczenie: 
dla osób zmagających się z nadmiarem tkanki tłuszczowej  

i uporczywym cellulitem

Składniki aktywne: 
LipoutTM, L-karnityna, kofeina, ekstrakt z alg, 
masło Shea, oleje makadamia i winogronowy

Deklarowane działanie: 
• redukcja grubości tkanki tłuszczowej 

• ujędrnienie i wygładzenie skóry
• poprawa elastyczności

• poprawa kształtu sylwetki

5010 / poj. 500 ml / wydajność 6 zabiegów

Przeznaczenie: 
do każdego rodzaju skóry wymagającej nawilżenia

Składniki aktywne: 
kwas hialuronowy, ekstrakt z alg, ekstrakt 

z zielonej herbaty, olej kokosowy, wosk pszczeli

Deklarowane działanie:
• głębokie nawilżenie

• odżywienie i regeneracja
• poprawa napięcia i elastyczności skóry

3245 / poj. 500 ml / wydajność 15 zabiegów
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BODY WRAPPING

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO-ANTYCELLULITOWY

PRODUKTY DO ZABIEGU / ZUŻYCIE NA 1 ZABIEG

2149 Peeling cukrowy Guarana 20 - 50 ml

5010 Extra reduktor tkanki tłuszczowej antycellulitowy 50 - 80 ml

2699 Olejek do masażu Grape 20 ml

3245 Intensywnie nawilżający balsam do ciała 30 ml

Celem zabiegu jest: 
• wyeliminowanie nadmiaru tkanki tłuszczowej, 
• zmniejszenie obwodu i wymodelowanie ciała, 
• redukcja cellulitu, 
• wygładzenie skóry. 

Zabieg polega na owinięciu ciała folią, po wcześniejszym wmasowaniu pre-
paratu wyszczuplającego.  Podczas zabiegu ucisk wywołany owinięciem folią 
pobudza krążenie krwi i limfy, a ciepło otwiera pory, zwiększając przenikanie 
substancji aktywnych preparatu.  

Najlepsze efekty widoczne są po serii kilkunastu (minimum 15-16) zabiegów 
wykonywanych 2 razy w tygodniu. W trakcie trwania terapii zalecana jest 
zrównoważona dieta oraz aktywność fizyczna.

Jak działa:
• pobudza metabolizm
• zmniejsza cellulit
• redukuje grubość tkanki tłuszczowej
• poprawia kształt sylwetki
• oczyszcza skórę z toksyn
• przeciwdziała zastojowi limfy w organizmie
• przeciwdziała efektowi zwiotczałej skóry np. po odchudzaniu czy ciąży
• wygładza strukturę skóry
• poprawia jędrność i napięcie

Przeciwskazania: 
• ciąża
• zatory naczyniowe
• ostre infekcje (np. grypa)
• dolegliwości sercowe
• wysokie ciśnienie krwi
• choroby nerek
• żylaki
• skóra wrażliwa lub naczyniowa

Pielegnacja domowa BIO REPAIR BODY CARE:                
• 4792 SERUM NA BLIZNY I ROZSTĘPY odbudowujace strukturę skóry 150 ml
• 4785 SERUM MODELUJĄCE BIUST efekt push-up 150 ml
• 4808 NOCNY REDUKTOR CELLULITU technologia Nocturshape 150 ml
• 4778 KREATOR SYLWETKI reduktor tkanki tłuszczowej 150 ml

Schemat zabiegu:
1. Wykonaj peeling miejsc poddawanych zabiegowi używając Peelingu 

cukrowego Guarana, zmyj za pomocą mokrych ręczników.
2. Wmasuj w skórę od pasa w dół lub tylko w wybrane miejsca Extra reduktor 

tkanki tłuszczowej antycellulitowy.
3. Powierzchnię pokrytą maską zawiń szczelnie folią spożywczą, pozostaw  

na ok. 50 minut pod przykryciem.
4. Po usunięciu folii zmyj nadmiar maski wilgotnym ręcznikiem.
5. Wykonaj masaż używając Olejku do masażu Grape.
6. Na zakończenie zabiegu wmasuj w skórę Intensywnie nawilżający balsam  

do ciała.

LipoutTM  
standaryzowany  ekstrakt z algi Tisochrysis lutea bogaty w proteiny, ksantofile 
i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które przekształcają adipocyty 
magazynujące lipidy w spalające tłuszcze adipocyty beżowe, a także  pobudzają 
proces termogenezy, czego efektem jest widoczna redukcja tkanki tłuszczowej.

45



KREM DO RĄK 
ODMŁADZAJĄCO- 

-ODŻYWCZY

Przeznaczenie: 
sucha, zniszczona skóra dłoni

Składniki aktywne: 
olej bawełniany, masło Karite

Deklarowane działanie: 
• odżywianie
• regeneracja

• poprawa elastyczności
• ograniczenie TEWL

3092 / poj. 500 ml / wydajność 100 zabiegów

Przeznaczenie: 
szorstka i przesuszona skóra dłoni,

higiena rąk

Składniki aktywne: 
aktywne jony srebra, ekstrakt z rumianku
i kory wierzby, kompleks 7 naturalnych

olejów i maseł (Shea, avocado i macadamia)

Deklarowane działanie: 
• intensywna odbudowa

• nawilżenie
• odżywienie skóry

• wzmocnienie naturalnej bariery lipidowej
• zwiększenie odporności 
na działanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych 

(środki myjące, mróz, wiatr)

KREM DO RĄK 
NAWILŻAJĄCO – REGENERUJĄCY

ANTYBAKTERYJNY

6932 / poj. 500 ml / wydajność 100 zabiegów
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DŁONIE 



3634 / poj. 500 ml / wydajność 100 zabiegów

STOPY 
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Przeznaczenie: 
mocno przesuszona skóra stóp
ze skłonnością do łuszczenia się

aktywne:
biosiarka, aktywne jony srebra,

ekstrakty z nasion lnu i prawoślazu,
kompleks maseł i olejów roślinnych

Deklarowa a anie:

krem do suchych i szorstkich stóp

8479 / 200 ml / wydajność 40 zabiegów

NAWILŻAJĄCO 
– ODŚWIEŻAJĄCY

Przeznaczenie: 
szorstka skóra stóp i popękane pięty

aktywne: 
mocznik 30%, kompleks 5 naturalnych 

kwasów owocowych:
borówki, cytryny, pomarańczy,

syropu klonowego 
i trzciny cukrowej,

alantoina, masło karite

Deklarowa a anie:

krem do suchych stóp i popękanych pięt

8462 / 200 ml / wydajność 40 zabiegów

ZŁUSZCZAJĄCO 
– REGENERUJĄCY

Przeznaczenie:  
szorstka i sucha skóra stóp

aktywne:  
gliceryna, ekstrakty z Enantia Chlorantha

 i imbiru, olejek pomarańczowy

Deklarowa a anie:
anie

• regeneracja
• poprawa elasty ci 

k ci
• norma w 

owych
• rozgrzanie

• poprawa mikro-cyrkulacji

GLICERYNOWY
 KREM DO STÓP 

Przeznaczenie:
szorstka skóra stóp

aktywne:
sproszkowany pumeks, ekstrakt 
z imbiru, olejek pomarańczowy

Deklarowa a anie: 
• usuwanie martwych k rek 

nask
• wy k ry

• rozgrzanie
• poprawa mikro - cyrkulacji

zynfekcja

PEELING 
DO STÓP

3610 / poj. 500 ml / wydajność 70 zabiegów

OEM
Notatka
Marked ustawione przez OEM



Ponad 60 lat doświadczenia

Katalog
kosmetyków 
i zabiegów
profesjonalnych

Rok założenia 1961

Innowacyjne
rozwiązania 
w pielęgnacji skóry

www.ava-laboratorium.pl

Rok założenia 1961

Laboratorium Kosmetyczne AVA®

Rok założenia 1961
Całowanie 103 B, 05-480 Karczew

Telefon: (+48) 22 613 26 27

www.ava-laboratorium.pl
biuro@ava-laboratorium

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE:
tel. 733 080 202

 

WOJ. POMORSKIE, 
WOJ. WARMIŃSKO–MAZURSKIE:

tel. 601 681 705
 

WOJ. PODLASKIE:
tel. 570 088 805

 

WOJ. MAZOWIECKIE:
tel. 607 678 787
tel. 531 500 101

 

WOJ. ŁÓDZKIE:
tel. 533 423 205

WOJ. MAŁOPOLSKIE, 
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE:

tel. 533 031 119
 

WOJ. ŚLĄSKIE, 
WOJ. OPOLSKIE:
tel. 533 031 118

 

WOJ. LUBELSKIE, 
WOJ. PODKARPACKIE:

tel. 667 575 767
 

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE, 
WOJ. LUBUSKIE,

WOJ. WIELKOPOLSKIE:
tel. 605 885 566

Twój Regionalny Doradca: 


