




HYDRO



Intensywnie nawilżający
krem do twarzy na dzień
intensive face moisturiser



SK-INFLUX
Skoncentrowana mieszanina przypominająca strukturę
bariery lipidowej skóry, regeneruje płaszcz hydro-lipidowy
oraz gwarantuje doskonałą wchłanialność składników
aktywnych, pozwala wyeliminować emulgatory – zdrowa
skóra.

KWAS HIALURONOWY
Nowoczesny niskocząsteczkowy składnik z możliwością
szybkiego i głębokiego przenikania - wiąże wodę
w głębokich warstwach skóry, poprawia elastyczność
i giętkość - odmłodzona skóra.

SKŁADNIKI AKTYWNE



OLIGOGELINE SPE
ekstrakt z dwóch alg: Chondrus Crispus oraz
Lithothamnium calcarum niezwykle bogaty w minerały:
wapno, cynk, magnez, posiada wyjątkowe działanie
rewitalizujące. Tworzy na skórze naturalną warstwę, która
przeciwdziała wysuszeniu skóry. Sprawia, że składniki
aktywne kosmetyku są stopniowo uwalnianie, co wpływa
na uzyskanie długotrwałego nawilżenia.

KSYLITOL I LACTITOL
Pre- i probiotyki - odbudowują naturalną florę bakteryjną
oraz hamują rozwój patogenów - skóra bez
zanieczyszczeń i wyprysków.



Osobom odczuwającym ciągle wysuszoną
skórę. Po zabiegach głębokiego złuszczania
oraz rozjaśniania przebarwień.
Przy problemach trądzikowych, atopowych oraz
obniżonej odporności skóry.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Niewielką ilość rozprowadzić po skórze,
wmasować do wchłonięcia. Różne typy skór
mogą potrzebować różnej ilości aplikowanego
produktu. Pod krem dobrze zastosować jest
Kolagen Natywny lub Serum do twarzy i ciała
Natural.

JAK STOSOWAĆ?



intensywnie nawilżający
krem do twarzy na noc
ultra moisture night cream



OLEJ JOJOBA
Naturalny, bardzo trwały olej roślinny - wspomaga
regenerację cementu międzykomórkowego, zapobiega
wysuszaniu - miękka, gładka skóra.

MASŁO MORINGA
Naturalny przeciwutleniacz, o właściwościach
wygładzających - niweluje oznaki zmęczenia oraz
rewitalizuje zewnętrzne warstwy skóry - wypoczęty świeży
wygląd.

SKŁADNIKI AKTYWNE



MARINE FILLING SPHERES TM
mikrosfery kolagenowe i glikozaminoglikany posiadające
zdolność przenikania do głębszych warstw naskórka. Na
skutek kontaktu z wodą pęcznieją i zwiększają swoją
objętość, wypełniając zmarszczki i linie. Dzięki nim
uzyskujemy efekt wygładzenia, nawilżenia i odmłodzenia
skóry.

KSYLITOL I LACTITOL
Pre- i probiotyki - odbudowują naturalną florę bakteryjną
oraz hamują rozwój patogenów - skóra bez
zanieczyszczeń i wyprysków.



Osobom odczuwającym ciągle wysuszoną
skórę. Po zabiegach głębokiego złuszczania
oraz rozjaśniania przebarwień.
Przy problemach trądzikowych, atopowych oraz
obniżonej odporności skóry.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Niewielką ilość rozprowadzić po skórze,
wmasować do wchłonięcia. Różne typy skór
mogą potrzebować różnej ilości aplikowanego
produktu. Pod krem dobrze zastosować jest
Kolagen Natywny lub Serum
do twarzy i ciała Natural. Może być stosowany
jako krem dzienny, kiedy skóra jest ekstremalnie
wysuszona.

JAK STOSOWAĆ?



Płyn micelarny
micellar cleansing water



KSYLITOL I LACTITOL
Pre- i probiotyki - odbudowują naturalną florę
bakteryjną oraz hamują rozwój patogenów
- skóra bez zanieczyszczeń i wyprysków.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Osobom preferującym mycie bez wody.
Po zastosowaniu żelu myjącego w celu
dokładniejszego oczyszczenia skóry.
Osobom z cerą problematyczną,
trądzikową skłonną do stanów zapalnych.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Delikatny żel 
do mycia twarzy
gentle face cleanser



OLEJ JOJOBA
Naturalny, bardzo trwały olej roślinny - wspomaga 
regenerację cementu międzykomórkowego, zapobiega 
wysuszaniu - miękka, gładka skóra.

KSYLITOL I LACTITOL
Pre- i probiotyki - odbudowują naturalną florę bakteryjną 
oraz hamują rozwój patogenów - skóra bez 
zanieczyszczeń i wyprysków.

KOLAGEN NATYWNY

SKŁADNIKI AKTYWNE



Produkt dla wszystkich rodzajów cer,
szczególnie dla cer wrażliwych. Mimo
swej delikatności bardzo dobrze
zmywa makijaż.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Rozprowadzić na dłoni z małą ilością
ciepłej wody. Umyć twarz delikatnie
masując, spłukać dokładnie wodą.

JAK STOSOWAĆ?



Peeling enzymatyczny
enzymatic face exfoliator



KERATOLINE
Enzym rozpuszczający obumarłe komórki naskórka
- wygładza, wyrównuje koloryt i zmniejsza widoczność
porów skóry - świeża promienna cera.

CZERWONE MAKROALGI KAPPAPHYCUS ALVAREZII
(SEA MOIST COMPLEX®)
to synergiczne połączenie makroalg, wody morskiej
i gliceryny, wykazujące niezwykle silnie działanie
nawilżające. Reguluje stan nawodnienia i homeostazy
skóry.

KSYLITOL I LACTITOL

SKŁADNIKI AKTYWNE



Kosmetyk może byś stosowany przez
osoby z każdym typem cery: (wrażliwą,
normalną, trądzikową, tłustą, mieszaną,
dojrzałą).
Nie ma żadnych przeciwwskazań
do zastosowania.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Aplikować na oczyszczoną skórę, równomiernie
rozprowadzić po całej twarzy lub innej
poddawanej peelingowi części ciała.
Pozostawić na skórze na kilka do kilkunastu
minut, następnie przez chwilę masować
po czym dokładnie zmyć. Peeling enzymatyczny
działa intensywniej w wyższej temperaturze np.
w wannie.
Należy zwrócić na to uwagę klientom przy
sprzedaży.

JAK STOSOWAĆ?



Nawilżający balsam do ciała
deeply hydrating body balm



COLOSTRUM
Skondensowana dawka czynników odpornościowych
- stymuluje komórki skóry do odbudowy, działa
antybakteryjnie i ochronnie - głęboko
zrewitalizowana skóra.

OLEJ Z AWOKADO
Bogaty w witaminy i aminokwasy - łagodzi podrażnienia,
koi podrażnienia i natłuszcza wysuszoną skórę
– wyciszona i wypielęgnowana skóra.

SKŁADNIKI AKTYWNE



BOTANICZNY KOMPLEKS ALG MORSKICH:
spiruliny, listownicy, alg Ascophyllum, morszczynu i Nori.
Dostarcza skórze substancji aktywnych w postaci
aminokwasów, cukrów i soli mineralnych pomagających
zachować odpowiedni poziom nawilżenia. Tworzą one
warstwę ochronną na skórze i dostarczają substancji
potrzebnych do przywrócenia równowagi wodnej.

OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW
wspomaga zachowanie jędrności i elastyczności,
spowalnia procesy starzenia się skóry, usprawnia odnowę
komórkową, poprawia ukrwienie skóry, tworzy ochronny
płaszcz przed niszczącym promieniowaniem UV.



Osobom z wysuszającą się skórą, skłonną
do podrażnień, występowania liszai,
lubiącym korzystać z kąpieli słonecznych.
Wszystkim zawsze latem, kiedy dociera do
nas więcej promieni UV.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Wmasowywać w całą powierzchnię ciała,
dla wzmocnienia efektów pielęgnacyjnych
zastosować Kolagen Native Pure lub
Serum do twarzy i ciała Natural pod
balsam.

JAK STOSOWAĆ?



Krem do rąk
hand cream



GLYCOFILM 1.5P
Zabezpiecza dłonie jak "druga skóra" - tworzy film,
który chroni przed utratą wody oraz szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi - doskonała ochrona
skóry.

HYDROMANIL
Stopniowo uwalnia cząsteczki nawilżające
- natychmiastowo i długotrwale wiąże wilgoć
w skórze, odbudowuje komórki przywracając
gładkość - aksamitna i miękka skóra dłoni.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Wszystkim dla zachowania zdrowej skóry.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Równomiernie wmasować w skórę dłoni,
powtarzać kilka razy dziennie według
indywidualnych potrzeb.
Dla zwiększenia efektów pielęgnacyjnych
wmasować w dłonie Kolagen Native Pure
lub Serum do twarzy i ciała Natural.

JAK STOSOWAĆ?



Kolagenowa pielęgnacja ust
collagen lip care



OLEJ ARGANOWY
Maksymalne odżywienie i regeneracja - koi spierzchniętą
skórę, zmiękcza i wygładza - gładka i miękka skóra.

OLEJ JOJOBA
chroni przed nadmierną utratą wody, nadaje gładkie
i nietłuste wykończenie. Dzięki witaminie E regeneruje
i działa antyoksydacyjnie. Polecany do skóry suchej,
o uszkodzonej warstwie lipidowej naskórka.

MASŁO SHEA
regeneruje, likwiduje przebarwienia i podrażnienia. Nawilża
i odbudowuje naskórek. Prowitamina A (retinol) zapobiega
starzeniu, inicjuje produkcję kolagenu, regeneruje skórę.

SKŁADNIKI AKTYWNE



Osobom często i długo przebywającym
na powietrzu. Podczas wakacji zimowych
i letnich. Przy problemach ze zmianami
po opryszczce.
Jako baza pod kosmetyki kolorowe do
ust np. szminki.

KOMU POLECIĆ TEN PRODUKT?



Jak najczęściej 

JAK STOSOWAĆ?
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