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PODZIAŁ PRODUKTÓW ODPOWIADAJĄCY POSZCZEGÓLNYM PROBLEMOM SKÓRNYM:

produkty bazowe do każdego rodzaju cery

cera tłusta, skłonna do trądziku

cera sucha i odwodniona

skóra dojrzała

cera wrażliwa i alergiczna

cera naczynkowa

skóra z przebarwieniami

pielęgnacja okolicy oczu

pielęgnacja ciała

pielęgnacja dla mężczyzn
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NOWA LINIA FREE!! Kosmetyki BEZ KONSERWANTÓW i BEZ PARABENÓW. 
Skóra wrażliwa, atopowa oraz dla kobiet w ciążyF
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PRODUKTY DETALICZNE
do stosowania na dzień do stosowania na dzień/noc

CHARMINE ROSE® to polska marka kosmetyków 
profesjonalnych, działająca na rynku europejskim od 1989 r. 
Wszystkie receptury powstają w naszym Laboratorium  
przy ścisłej współpracy technologów i kosmetologów. 
Wykwalifikowana kadra codziennie obserwuje i analizuje 
najnowsze odkrycia oraz trendy kosmetyczne na świecie. 
Dbając o najwyższą jakość naszych produktów 
współpracujemy z najlepszymi na rynku światowym firmami 
dostarczającymi surowce kosmetyczne.

Prawidłowo dobrana pielęgnacja domowa pozwala utrzymać 
efekt zabiegów gabinetowych i długo cieszyć się piękną  
i zdrową skórą. 

Aby umożliwić klientom salonów kosmetycznych, profesjonalną 
pielęgnację także w domu oddajemy w Państwa ręce katalog 
detaliczny specjalistycznych kosmetyków do twarzy i ciała, 
stworzonych z myślą o pielęgnacji skóry z różnorodnymi problemami 
i dla wszystkich grup wiekowych. Tworzą one kompleksowe zestawy 
kosmetyków do oczyszczania i całodobowej pielęgnacji.

Poproś swoją kosmetyczkę o pomoc w prawidłowym doborze 
produktów do pielęgnacji domowej.



Unikalne właściwości komórek macierzystych 
zamknięte w naszych produktach anti-aging

SKÓRA DOJRZAŁAD

DSKÓRA DOJRZAŁA

Roślinne komórki macierzyste mają możliwości ciągłego mnożenia się oraz różnicowania w każdy rodzaj komórki 
roślinnej. Pozwala to roślinie rosnąć przez wiele lat. Dzięki komórkom macierzystym roślina może wytworzyć nowe 
organy takie jak liście, kwiaty czy nasiona. W kosmetykach stosuje się komórki macierzyste pozyskiwane  
z wyselekcjonowanych roślin.

Jabłoń szwajcarska to wielowieczna odmiana jabłoni pochodząca z XVIII wieku. Tę odmianę cechuje duża odporność 
na szkodliwe czynniki zewnętrzne, a zerwane z niej jabłka można przechowywać o wiele dłużej niż innych odmian 
jabłoni. Dzięki unikalnym żywotnym właściwościom komórki macierzyte jabłoni szwajcarskiej zostały wykorzystane 
w kosmetologii w zabiegach odmładzających.

Komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej 
(PhytoCellTec Malus Domestica)  
mają zaawansowane działanie anti-aging, 
stymulują procesy odnowy komórkowej. 
Dzięki swoim właściwościom  
rewitalizującym i regenerującym  
nazywane są „koktajlem młodości”  
dla skóry.  

Komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej 
występują w naszym nowym zabiegu Charmine Rose® do skóry dojrzałej         Stem Cells Care. D



LINIA FREE!! F

SKÓRA WRAŻLIWA, ATOPOWA ORAZ DLA KOBIET W CIĄŻYF

LINIA FREE!!
Przygotowana SPECJALNIE
dla skór wrażliwych, atopowych
oraz kobiet w ciąży.

44,80 zł

DELIKATNY ŻEL MYJĄCY  
Z KWASEM HIALURONOWYM  
I PROTEINAMI JEDWABIU 
MILD CLEANSING GEL

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji 
skóry wrażliwej, atopowej oraz kobiet  
w ciąży. Żel niweluje negatywne skutki 
mycia skóry w tzw. „twardej wodzie”, 
pozostawia ją miękką i delikatną. Wykazuje 
działanie nawilżające i łagodzące,  
jest niekomedogenny. BEZ PARABENÓW,  
BEZ KONSERWANTÓW. Jest delikatnym 
środkiem pielęgnująco-myjącym, zawarty  
w nim kwas hialuronowy nawilża skórę,  
a proteiny jedwabiu łagodzą podrażnienia. 
Po oczyszczeniu skóry, za pomocą 
delikatnego żelu myjącego, przez długi czas 
pozostaje ona nawilżona (nawet po 
kontakcie z tzw. „twardą wodą”).

Składniki aktywne:  
kwas hialuronowy, proteiny jedwabiu

GH0228 – 200 ml

NOWOŚĆ!

REGENERUJĄCA PIANKA  
DO CIAŁA PRZECIW 
ROZSTĘPOM 
REGENERATING & ANTI-STRETCH MARKS 
BODY FOAM

Preparat niezwykle łagodny, BEZ PARABENÓW, 
BEZ KONSERWANTÓW. Opracowany 
specjalnie dla skór wrażliwych, atopowych oraz 
kobiet w ciąży. Zawiera składniki pochodzenia 
naturalnego: betainę, olej tamanu, 
biosacharydy nowej generacji, β-glukan. 
Betaina ma właściwości nawilżające i odżywcze. 
Olej tamanu przyśpiesza proces gojenia ran oraz 
wypłycania blizn i rozstępów. Stymuluje odnowę 
skóry, również tej dotkniętej rozstępami oraz 
zapobiega ich powstawaniu. D-pantenol 
przyspiesza regenerację naskórka, działa 
antyoksydacyjnie. Tripeptyd biomimetyczny 
wygładza skórę, sprawia, że jest ona jedwabiście 
gładka, miękka i bardziej jędrna. β-glukan  
i biosacharydy nowej generacji działają 
łagodząco i immunoprotekcyjnie, łagodzą stany 
zapalne, wspomagają wzrost prawidłowych 
keratynocytów, działają filmotwórczo chroniąc 
skórę przed utratą wody (obniżają TEWL).

Składniki aktywne:  
betaina, biosacharydy nowej generacji, olej 
tamanu, d-pantenol, β-glukan,  tripeptyd 
biomimetyczny

GH3032 – 200 ml

NOWOŚĆ!

89,00 zł98,-



ODPRĘŻAJĄCA ESENCJA  
NA OKOLICE OCZU 
ANTI-STRESS EYE ESSENCE

Preparat wysoce skoncentrowany. Esencja jest 
delikatnym preparatem BEZ PARABENÓW,  
BEZ KONSERWANTÓW. Jest przeznaczona  
w szczególności dla skór wrażliwych, atopowych 
oraz kobiet w ciąży. Esencja jest kosmetykiem 
hipoalergicznym, silnie odżywczym, dającym 
odczucie ulgi zmęczonym oczom. Działa 
nawilżająco, lekko przeciwzmarszczkowo, 
uzupełnia braki w barierze hydro-lipidowej skóry.

Składniki aktywne:  
kwas hialuronowy, betaina, olej ze słodkich 
migdałów, mocznik, tripeptyd biomimetyczny

GH0515 – 17 ml

NOWOŚĆ!

48,00 zł

KREM ŁAGODZĄCO-REGENERUJĄCY 
SKIN REGENERATION CREAM

Preparat opracowany specjalnie dla skór wrażliwych, atopowych 
oraz kobiet w ciąży. BEZ PARABENÓW, BEZ KONSERWANTÓW. 
Krem działa nawilżająco, wspomagając jednocześnie regenerację 
skóry i odbudowując jej barierę hydro-lipidową. Składniki aktywne 
w nim zawarte tj. biosacharydy nowej generacji działają silnie 
łagodząco. Olej ze słodkich migdałów uzupełnia niedobory 
sfingo- i fosfo-lipidów cementu międzykomórkowego. Betaina 
reguluje nawilżenie skóry poprzez zatrzymywanie wody 
w naskórku. Krem działa lekko przeciwzmarszczkowo, 
przeznaczony jest do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne:  
betaina, biosacharydy nowej generacji, olej  
ze słodkich migdałów, kwas hialuronowy

GH0941 – 50 ml

NOWOŚĆ!

80,00 zł

BEZ PARABENÓW, BEZ KONSERWANTÓW, BEZ ALERGENÓW!

LINIA FREE!!

SKÓRA WRAŻLIWA, ATOPOWA ORAZ DLA KOBIET W CIĄŻY
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PRODUKTY DO RZĘS I BRWI

PRODUKTY DO RZĘS I BRWI

DWA UNIKALNE PREPARATY DO MAKIJAŻU KONDYCJONUJĄCE RZĘSY!
Perfekcyjnie długie rzęsy i idealnie wykonana kreska oraz pielęgnacja rzęs  
za jednym pociągnięciem aplikatora. Preparaty kolorowe zostały opracowane  
tak, aby wspomagać działanie serum do rzęs CharmLash.  
Obecność olejku rycynowego zapewnia nawilżenie i wspomaga regenerację rzęs.

Ciesz się idealnym makijażem, 

czaruj spojrzeniem i zdrowymi 

rzęsami do nieba!  

ODŻYWCZY TUSZ DO RZĘS 
CharmLash Mascara

GH0522 – 8,4 ml 85,00 zł

45,00 zł

TUSZ DO KRESEK KONDYCJONUJĄCY RZĘSY
CharmLash Eyeliner

GH0523 – 8,4 ml

BESTSELLER!



ODŻYWCZE SERUM DO RZĘS 
CharmLash

Serum stymulujące wzrost rzęs. Pielęgnuje i sprawia, że rzęsy są dłuższe  
i gęstsze już po 4 tygodniach stosowania.Najbardziej skuteczna i bezpieczna 
odżywka stymulująca wzrost rzęs na świecie. Efekty i bezpieczeństwo 
udowodnione zostało wielokrotnymi badaniami aplikacyjnymi.

GH0521 – 1,6 ml

GH0520 – 3,2 ml

ODŻYWCZE SERUM DO BRWI
CharmBrow

Bezpieczne serum odżywcze do pielęgnacji brwi. Zawiera wysokie stężenie 
peptydów i substancji stymulujących wzrost włosów brwi. Serum sprawia, 
że brwi stają się wyraźnie grubsze i gęstsze już w pierwszym miesiącu, 
podczas stosowania raz dziennie!

GH0525 – 2,2 ml

GH0524 – 4,2 ml

Składniki aktywne:  
peptydy, witamina PP, witamina B7, d-pantenol, β-glukan,  
polisacharydy, olej sojowy, lecytyna.

190,00 zł

190,00 zł

290,00 zł

290,00 zł

PRODUKTY DO RZĘS I BRWI

Piękne, gęste i długie rzęsy
oraz wyraźne brwi  
to już nie tylko marzenie, 
teraz to rzeczywistość! 
rezultaty potwierdzone testami aplikacyjnymi

PRODUKTY DO RZĘS I BRWI

W niezależnych badaniach aplikacyjnych 98,7% osób stwierdziło,  
że ich rzęsy są zauważalnie gęstsze, dłuższe i mocniejsze!  
CharmLash nie zmienia barwy oka oraz nie powoduje podrażnień.

Po 2 tygodniach – rzęsy i brwi wyraźnie grubsze, łatwiejsza aplikacja tuszu,
Po 4 tygodniach – widoczny efekt dłuższych rzęs i gęstszych brwi,
Po 6 tygodniach – „rzęsy do nieba” i „brwi glamour”!

BESTSELLER!

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY!

SUPER EFEKTY!



KREM Z WITAMINĄ A
STABILIZING VITAMIN A CREAM

Pielęgnacyjny krem idealny do każdego 
typu skóry. Witamina A reguluje 
keratynizację naskórka, wygładza, 
wspomaga odbudowę naturalnego 
płaszcza hydrolipidowego skóry.  
Lekko natłuszcza, nawilża oraz  
rozświetla skórę.

Składniki aktywne:  
witaminy A, E, C, wyciąg z kwiatów róży, 
wosk pszczeli, olej sojowy.

GH1004 – 50 ml

 52,80 zł DELIKATNY PŁYN  
DO DEMAKIJAŻU OCZU I UST
GENTLE EYE & LIP CLEANSER
Delikatny, beztłuszczowy preparat szybko  
i dokładnie usuwa makijaż oczu i ust  
(także wodoodporny). Łagodna formuła  
łagodzi podrażnienia i nawilża skórę.  
Może być stosowany przy zagęszczanych  
lub doczepianych rzęsach metodą 1:1.

Składniki aktywne:  
wyciąg z ogórecznika lekarskiego, alantoina, 
d-pantenol.

GH0214 – 75 ml 

MASKA MELONOWA
MELON MASK

Aromatyczna, silnie nawilżająca  
maska odpowiednia dla każdego typu  
cery potrzebującej odświeżenia. 
Wspomaga odbudowę naturalnego 
płaszcza hydrolipidowego skóry. 
Regeneruje i odżywia, znakomicie  
relaksuje oraz przywraca naturalny blask.

Składniki aktywne:  
wyciąg z mango, wyciąg z kwiatów róży, 
alantoina.

GH0702 – 50 ml 

44,80 zł 

PRODUKTY BAZOWE B

29,00 zł

PRODUKTY BAZOWEB

BESTSELLER!

38,-



MLECZKO Z WYCIĄGIEM  
Z MALWY CZARNEJ
MALLOW MILK

Łagodne mleczko do oczyszczania skóry  
twarzy i usuwania makijażu, także 
wodoodpornego. Doskonale pielęgnuje  
okolice oczu, łagodzi podrażnienia,  
zapewnia odpowiednie nawilżenie  
i natłuszczenie. Nadaje skórze  
miękkość i gładkość.

Składniki aktywne:  
wyciąg z malwy czarnej.

GH0202 – 200 ml

OCZYSZCZAJĄCY  
PŁYN MICELARNY
PURIFYING MICELLAR LOTION

Dzięki specjalnej recepturze, opartej  
na micelach, delikatnie i skutecznie  
usuwa makijaż wodoodporny oraz inne 
zanieczyszczenia skóry. Zawarte w składzie  
wyciągi roślinne odświeżają skórę, łagodzą 
podrażnienia i tonizują.

Składniki aktywne:  
wyciąg z hamamelisu, wyciąg z szałwii,  
herbata chińska.

GH0220 – 200 ml 

41,60 zł 

41,60 zł

40,00 zł 

BESTSELLER!

TONIK Z WYCIĄGIEM  
Z OGÓRECZNIKA LEKARSKIEGO
BORAGE TONIC

Łagodzący tonik idealny do każdego typu cery,  
szczególnie wrażliwej, alergicznej i podrażnionej. Wyciąg  
z ogórecznika działa łagodząco i kojąco na podrażnioną  
skórę. Tonik reguluje ochronną florę bakteryjną oraz  
przywraca prawidłowe pH naskórka. Polecany również  
do stosowania jako okłady łagodzące na oczy.

Składniki aktywne:  
wyciąg z ogórecznika lekarskiego,  
wyciąg z aloesu, olej z drzewa herbacianego.

GH0102 – 200 ml

PRODUKTY BAZOWEB

PRODUKTY BAZOWE B

NOWOŚĆ!



CERA SUCHA I ODWODNIONA

CERA SUCHA I ODWODNIONA
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NAWILŻAJĄCA 
WODA MICELARNA
AQUADERM H2O MICELLAR

Płyn o właściwościach nawilżających 
do mycia oraz demakijażu oczu, ust 
i twarzy. Płyn micelarny, to roztwór wodny, 
którego sferyczne micele doskonale  
wyłapują i pochłaniają brud, składniki  
makijażu, a także nadmiar sebum. 
Dzięki temu preparat skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia i zmywa makijaż, 
nienaruszając warstwy hydrolipidowej  
naskórka. Oczyszcza, tonizuje i nawilża. 
Spłukiwanie preparatu nie jest konieczne.

Składniki aktywne:  
kwas hialuronowy, bisabolol,  
hydrolizowany kolagen, d-pantenol.

GH0224 – 200 ml

41,60 zł

KREM WIELOWARSTWOWO 
NAWILŻAJĄCY 
HYDROCREAM HA-UREA 1%

Krem zapewnia długotrwałe i głębokie 
nawilżenie. Dzięki zawartości mocznika 5%  
i kwasu hialuronowego 1% oraz substancji 
Rhamnosoft redukuje suchość i szorstkość 
naskórka. Wzbogacony o czynnik  
utrzymujący nawilżenie hamuje 
przeznaskórkową utratę wody (TEWL).  
Krem intensywnie koi skórę, nawilża, 
natłuszcza, zmiękcza i wygładza, dając  
uczucie głębokiego nawodnienia.  
Zwiększa odporność skóry na codzienne 
działanie czynników zewnętrznych.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne: 
kwas hialuronowy 1%, mocznik 5%,  
alantoina, Rhamnosoft, olej Tamanu, 
d-pantenol, masło Shea.

GH0931 – 50 ml

56,00 zł63,8,-



PIELĘGNACJA OKOLICY OCZU

PIELĘGNACJA OKOLICY OCZU

O

ŻEL Z ALGAMI POD OCZY
UNDER EYE GEL

Łagodzący, chłodzący oraz silnie 
nawilżający żel pod oczy, do codziennej 
pielęgnacji. Odpowiedni dla osób  
po 20 roku życia. Skutecznie pomaga 
zmniejszać oznaki zmęczenia oraz  
starzenia się skóry wokół oczu. Usuwa 
opuchliznę, „worki” pod oczami oraz  
łagodzi podrażnienia. Wyciąg z alg 
przyspiesza naturalną odnowę  
komórkową, uelastycznia i rewitalizuje.

Składniki aktywne: 
wyciąg z morszczynu, wyciąg  
z hamamelisu, kwas hialuronowy,  
wyciąg z ogórecznika lekarskiego,  
alantoina.

GH0502 – 17 ml 

40,00 zł 

AKTYWNY KOREKTOR 
ZMARSZCZEK
LINE FILLER

Preparat o silnych właściwościach 
korygujących i maskujących zmarszczki, 
linie i bruzdy. Nadaje skórze jedwabistą 
miękkość z rozświetlającym efektem 
Soft-Focus. Zawiera Volufilinę®, która 
stymuluje wzrost komórek tłuszczowych, 
wypełniając zmarszczki od wewnątrz. 
Obecność lecytyny, masła shea i oleju 
palmowego zapewnia silne odżywienie  
i uelastycznienie skóry. Szczególnie 
polecany na okolice oczu i ust.  
Idealny pod makijaż.

Składniki aktywne:  
lecytyna, masło Shea, Volufilina®,  
olej palmowy, witamina A, witamina C, 
witamina E, witamina F.

GH0514 – 17 ml

88,00 zł 

AKTYWNA MASKA-KREM 
POD OCZY
UNDER EYE MASK-CREAM

Przeznaczona do pielęgnacji skóry z pierwszymi 
oznakami starzenia. Niezwykle bogata w cenne 
masło Shea skutecznie wygładza i natłuszcza 
skórę, wspomagając odbudowę naturalnego 
płaszcza hydro-lipidowego. Doskonały preparat 
2 w 1 dla kobiet szukających prostych  
i skutecznych rozwiązań. Daje uczucie komfortu 
przez cały dzień.

Składniki aktywne:  
masło Shea, wyciąg z aloesu,  
witamina E, alantoina, d-pantenol.

GH0504 – 17 ml

40,00 zł

O

ROZJAŚNIAJĄCY KREM  
POD OCZY
CAFFEE-C EYE CREAM

Rozjaśnia, silnie nawilża oraz usuwa 
opuchnięcia wokół oczu. Wysokie stężenie 
witaminy C oraz miłorzębu japońskiego 
poprawia mikrokrążenie, usuwa cienie  
i poprawia elastyczność ścian naczyń 
krwionośnych. Zawartość optycznych 
rozświetlaczy zapewnia natychmiastowe 
rozjaśnienie okolicy oczu. Hydroxyprolisilina 
poprawia napięcie i elastyczność skóry  
wokół oczu – usuwa worki pod oczami.

Składniki aktywne:  
witamina C 6%, wyciąg z miłorzębu 
japońskiego 5%, arginina, kofeina, 
hydroxyprolisilina 2%, d-pantenol.

GH0513 – 17 ml

42,00 zł

SUPER EFEKTY!

SUPER EFEKTY!

49,-



CERA NACZYNKOWA

CERA NACZYNKOWA

N

N

BESTSELLER!

KREM NA ROZSZERZONE NACZYNIA KRWIONOŚNE  
CERA SUCHA 
ROSALINE CREAM

Krem dla skóry suchej naczyniowej, skłonnej do trądziku różowatego. Natychmiastowo  
i skutecznie neutralizuje zaczerwienienia oraz zmniejsza nadreaktywność skóry na niekorzystne 
czynniki zewnętrzne (nagły rumień, flushing). Zawiera hesperydynę oraz kompleks witamin  
i wyciągów roślinnych o działaniu wyciszającym, a obecność mocznika i masła shea  
oraz mleczanu wapnia łagodzi uczucie pieczenia i eliminuje efekt ściągania skóry.  
Długotrwale nawilża i przynosi natychmiastowy komfort. Do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne:  
hesperydyna, mocznik, masło Shea, niacynamid, mleczan wapnia, kwas laktobionowy,  
wyciąg z kasztanowca, kwas hialuronowy, witamina C.

GH0927 – 50 ml

52,80 zł

KREM NA ROZSZERZONE  
NACZYNIA KRWIONOŚNE  
CERA MIESZANA 
ACTIVE COUPEROSE CREAM

Lekki, matujący krem dla skóry mieszanej z rozszerzonymi 
naczynkami i skłonnością do trądziku różowatego. 
Zawartość roślinnych wyciągów reguluje wewnętrzne 
ciśnienie krwi w naczyniach włosowatych, redukując rumień. 
Krem natychmiastowo wycisza, koi podrażnienia, zapobiega 
świeceniu się skóry nadmiernie produkującej sebum oraz 
natychmiastowo wyrównuje jej koloryt.

Składniki aktywne:  
hesperydyna, wyciąg z róży stulistnej, wyciąg z arniki, 
wyciąg z kasztanowca, olej ze słodkich migdałów,  
witamina E, alantoina.

GH0906 – 50 ml

52,80 zł 



CERA NACZYNKOWA

CERA NACZYNKOWA

N

ŁAGODZĄCY ŻEL MICELARNY 
ROSA-CALM GEL

Delikatny żel do mycia oraz demakijażu twarzy i oczu. 
Skutecznie i łagodnie usuwa zanieczyszczenia skóry 
oraz makijaż, także wodoodporny. Pielęgnuje skórę 
naczynkową i wrażliwą. Łagodzi podrażnienia oraz 
zaczerwienienia, a także nawilża skórę twarzy i powiek.

Składniki aktywne:  
betaina, niacynamid, d-pantenol.

GH0222 – 200 ml
41,60 zł

BESTSELLER!

N

REGENERUJĄCA MASKA  
Z NOSTRZYKA
MELILOT MASK
Pielęgnująca maska kremowa do skóry 
naczyniowej i wrażliwej. Skutecznie 
redukuje rumień, koi i łagodzi 
podrażnienia. Silnie nawilża, wygładza 
naskórek oraz wspomaga odbudowę 
naturalnego płaszcza hydrolipidowego 
skóry.

Składniki aktywne:  
wyciąg z nostrzyka, olej sojowy,  
wosk pszczeli, lanolina, alantoina.

GH0711 – 50 ml

44,80 zł 



T CERA TŁUSTA

CERA TŁUSTA T

TONIK HAMAMELISOWY
HAMAMELIS TONIC

Tonik dla skóry mieszanej. Przywraca  
neutralne pH skóry, usuwa zanieczyszczenia, 
sebum oraz pozostałości makijażu. 
Skutecznie łagodzi zmiany trądzikowe  
i podrażnienia skóry. Wyciąg z hamamelisu 
reguluje wydzielanie łoju i wyrównuje skład 
flory bakteryjnej. Zapobiega powstawaniu 
zaskórników i zmian zapalnych.

Składniki aktywne:  
wyciąg z hamamelisu, d-pantenol.

GH0106 – 200 ml

35,00 zł

TONIK ZIOŁOWY 
HERBAL TONIC

Tonik dla skóry tłustej i mieszanej. Skutecznie  
usuwa zanieczyszczenia skóry, sebum i pozostałości 
makijażu. Przywraca neutralne pH oraz wykazuje 
silne właściwości łagodzenia podrażnień  
i stanów zapalnych skóry trądzikowej.  
Zapobiega powstawaniu zaskórników.

Składniki aktywne:  
wyciąg z limonki, wyciąg z aloesu, wyciąg z zielonej 
herbaty,  
wyciąg z morszczynu,  
roztwór kamfory.

GH0104 – 200 ml

38,40 zł 

43,-



CERA TŁUSTAT

TCERA TŁUSTA

ANTYBAKTERYJNA PIANKA MYJĄCA
ANTIBACTERIAL CLEANSING FOAM

Łagodnie i skutecznie usuwa zanieczyszczenia 
pochodzenia naturalnego oraz pozostałości makijażu. 
Olejki eteryczne działają przeciwbakteryjnie,  
nie wysuszając skóry oraz wyrównują florę bakteryjną.  
Łagodzi podrażnienia oraz zapobiega powstawaniu 
zaskórników i innych zmian trądzikowych.

Składniki aktywne:  
proteiny jedwabiu, betaina, olejek pomarańczowy,  
olejek cytrynowy, olejek z mięty pieprzowej,  
olejek geraniowy.

GH0210 – 200 ml

59,00 zł

BESTSELLER!

ŻELOWY TONIK Z OCZARU
SENSI-SEBO TONIC
Żelowy preparat przeznaczony do pielęgnacji 
cery tłustej z problemem nadwrażliwości  
i kruchości naczyń. Optymalne połączenie 
wyciągów z oczaru wirginijskiego i limonki 
pozwala na łagodne przywrócenie naturalnego 
pH skóry. Silnie wspomaga regenerację skóry, 
łagodzi uczucie pieczenia, świądu i ściągnięcia 
skóry. Wzmacnia i uelastycznia naczynia 
krwionośne. Delikatnie nawilża i rozświetla skórę.

Składniki aktywne: 
wyciąg z oczaru wirginijskiego, wyciąg z limonki, 
gliceryna, glikol propylenowy.

GH0121 – 200 ml

40,00 zł

69,-



KREM NCBS Z KWASAMI
NCBS ACID CREAM
Krem dla każdego rodzaju skóry, redukuje przebarwienia i blizny 
powstałe przez zmiany zapalne i potrądzikowe. Reguluje pH  
oraz skład flory bakteryjnej. Normalizuje wydzielanie sebum, 
reguluje keratynizację naskórka i grubość warstwy rogowej.  
Do stosowania przez cały rok, raz dziennie.

Składniki aktywne: 
kwas migdałowy 8%, kwas salicylowy 2%, glukonolakton.

GH0923 – 50 ml

60,80 zł

PEELING Z KWASAMI 12% NCBS 
NCBS ACID PEELING 12%

Preparat oparty na mieszaninie kwasów (12%)  
z grupy AHA, BHA i PHA, o niskim odczynie pH=3. 
Łagodnie złuszcza martwe komórki, przyspiesza 
gojenie, hamuje rozwój stanów zapalnych, 
zapobiega powstawaniu blizn i przebarwień 
potrądzikowych. Zmniejsza występowanie 
zaczerwienień, a także przywraca odporność skóry. 
Reguluje wydzielanie sebum i silnie nawilża skórę. 
Idealny dla każdego rodzaju skóry.

Składniki aktywne: kwas laktobionowy, 
glukonolakton, kwas mlekowy, kwas salicylowy.

GH0415 – 50 ml

46,40 zł 

T CERA TŁUSTA

CERA TŁUSTA T

SUPER EFEKTY!

BESTSELLER!



CERA TŁUSTAT

TCERA TŁUSTA

KREM PIELĘGNACYJNY  
Z KWASEM AZELAINOWYM 
AZA ULTRA CARE CREAM

Krem-żel rekomendowany do codziennej 
pielęgnacji każdego rodzaju skóry, 
zwłaszcza tłustej, mającej predyspozycje  
do powstawania trądziku (również 
różowatego) oraz blizn pozapalnych. 
Skutecznie hamuje rozwój Propionibacterium 
acnes i Staphylococcus epidermidis 
odpowiedzialnych za powstawanie trądziku. 
Wykazuje działanie przeciwzaskórnikowe. 
Najskuteczniejszy przy codziennym 
stosowaniu rano i wieczorem.

Składniki aktywne: kwas azelainowy.

GH0938 – 50 ml

64,00 zł

KREM-BAZA KORYGUJĄCO-OCHRONNA  
DLA SKÓRY TRĄDZIKOWEJ 
SEBOSTATIC SKIN PERFECTIONER

Krem-baza korygująco-ochronna dla skóry trądzikowej została stworzona 
specjalnie, aby natychmiastowo niwelować niedoskonałości skóry.  
Ten wyjątkowy, ekskluzywny kosmetyk zmniejsza widoczność porów i sprawia,  
że skóra jest perfekcyjnie matowa. Jest to MUST-HAVE wizażystów  
i kosmetyczek z uwagi na połączenie natychmiastowego działania 
udoskonalającego wygląd skóry i długotrwałego efektu sebostatycznego.  
Krem posiada w sobie składniki aktywne nowej generacji, które nie tylko dbają  
o PERFEKCYJNY makijaż, ale również chronią skórę przed szkodliwym wpływem 
czynników zewnętrznych, pochodzących m.in. z zanieczyszczeń środowiska. 
Bazę należy stosować pod makijaż (podkład lub Color Control Cream). 
Nakładać od środka do zewnątrz twarzy. W strefie nadmiernego świecenia  
(strefa T) można również zastosować na podkład lub Color Control Cream  
w celu osiągnięcia silniejszego zmatowienia.

Składniki aktywne:  
bisabolol, olej ze słodkich migdałów

GH0939 – 50ml

 96,00 zł 

75,-



BESTSELLER!

KREM HIPOALERGICZNY  
NA NOC 
ß-HYPO NIGHT CREAM

Krem pielęgnacyjny do stosowania na noc. 
Przeznaczony do skóry wrażliwej, nadwrażliwej 
i alergicznej. Skutecznie łagodzi podrażnienia, 
regeneruje oraz wzmacnia barierę ochronną 
skóry. Niweluje rumień, zaczerwienienia  
i opuchnięcia spowodowane reakcją 
alergiczną. Doskonale nawilża i wygładza 
naskórek.

Składniki aktywne:  
bisabolol, masło Shea, Syn®-Coll,  
wyciąg z kasztanowca, wyciąg  
z hamamelisu, witamina E,  
alantoina, d-pantenol.

GH0920 – 50 ml

52,80 zł 

CERA WRAŻLIWA I ALERGICZNA W

76,80 zł

SERUM Z KWASEM LAKTOBIONOWYM  
LACTOBIONIC SERUM 

Innowacyjne serum o działaniu kojącym i regeneracyjnym. 
Kwas laktobionowy silnie nawilża skórę oraz wyraźnie 
redukuje jej zaczerwienienia, wzmacniając naczynia 
krwionośne. Bogactwo alantoiny, mocznika oraz kwasu 
hialuronowego wspomaga łagodzące działanie serum, 
przyspieszając odnowę naskórka, co sprawia, że skóra 
staje się idealnie gładka i miękka. 
Do stosowania jako samodzielny kosmetyk lub pod krem  
z kwasem laktobionowym. 

Składniki aktywne:  
kwas laktobionowy, alantoina, mocznik,  
kwas hialuronowy.

GH1017 – 17 ml

72,00 zł

KREM  
Z KWASEM LAKTOBIONOWYM  
LACTOBIONIC CREAM 

Krem z kwasem laktobionowym 
rekomendowany szczególnie dla skóry 
wrażliwej. Dzięki zawartości składników 
o synergistycznym działaniu, krem 
wspomaga odnowę naturalnego płaszcza 
hydrolipidowego skóry, skutecznie łagodzi 
podrażnienia oraz pozostawia niezwykłe 
uczucie komfortu i wyciszenia skóry. 

Składniki aktywne:  
kwas laktobionowy, witamina A,  
witamina C, witamina E, masło Shea,  
olej z pestek brzoskwini.

GH0933 – 50 ml

W CERA WRAŻLIWA I ALERGICZNA



CERA WRAŻLIWA I ALERGICZNAW

PEELING ENZYMATYCZNY  
Z PAPAINĄ 
PAPAINA PEELING

Delikatnie i skutecznie usuwa martwe 
komórki naskórka bez konieczności  
tarcia skóry. Naturalny enzym, papaina 
działa keratolitycznie, a jednocześnie 
redukuje rumień i podrażnienie skóry. 
Wspomaga odnowę komórkową.  
Polecany do skóry bardzo wrażliwej, 
naczyniowej i skłonnej do podrażnień. 
Pozostawia skórę niezwykle gładką  
i nawilżoną.

Składniki aktywne:  
wyciąg z papai.

GH0408 – 50 ml

38,00 zł

BESTSELLER!
60,80 zł

KREM HIPOALERGICZNY SPF 30
ß-HYPO CREAM SPF 30 

Łagodzący i przeciwalergiczny krem na bazie masła  
Shea. Koi i redukuje zaczerwienienia skóry nadreaktywnej  
i wrażliwej na działanie kosmetyków, skłonnej do podrażnień 
lub rumienia. Skutecznie chroni przed negatywnym 
działaniem promieniowania UV, a jednocześnie kamufluje 
zaczerwienienia i niedoskonałości skóry. Silnie nawilża  
i regeneruje. Stanowi idealną bazę pod makijaż.

Składniki aktywne:  
bisabolol, β-glucan, masło Shea, kwas hialuronowy, 
mineralny tlenek cynku, mineralny dwutlenek tytanu.

GH0918 – 50 ml

60,80 zł

KREM ŁAGODZĄCY Z KWASEM SZIKIMOWYM
PRO-BARIER SHIKIMIC CREAM 

Krem do pielęgnacji skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Zawartość kwasu szikimowego, 
pochodzącego z anyżku zmiękcza naskórek i wygładza fakturę skóry; regeneruje skład 
lipidowy i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Reguluje keratynizację naskórka, a także hamuje 
przeznaskórkową utratę wody. Polecany jest dla każdego typu cery oraz do stosowania po 
zabiegach inwazyjnych: mikrodermabrazja, eksfoliacja kwasami, mezoterapia mikroigłowa, itp.

Składniki aktywne:  
kwas szikimowy, NNKT, beta-karoten, wyciąg z opuncji, wyciąg z różeńca górskiego, 
d-pantenol.

GH0929 – 50 ml

WCERA WRAŻLIWA I ALERGICZNA

43,-

SUPER EFEKTY!



W

MLECZKO 
HIPOALERGICZNE
ß-HYPO MILK

Mleczko bez dodatku zapachów  
i barwników. Skutecznie i delikatnie 
usuwa zanieczyszczenia oraz makijaż. 
Zawartość alantoiny i d-pantenolu  
łagodzi podrażnienia i koi skórę 
nadwrażliwą. Hamuje reakcje zapalne, 
zmniejsza obrzęki i zaczerwienia.  
Nawilża naskórek oraz wspomaga 
odbudowę naturalnego płaszcza 
hydrolipidowego skóry.

Składniki aktywne:  
bisabolol, wyciąg z miłorzębu 
japońskiego, wyciąg z aloesu,  
alantoina, d-pantenol.

GH0218 – 200 ml

TONIK Z WYCIĄGIEM  
Z OGÓRECZNIKA 
LEKARSKIEGO
BORAGE TONIC

Łagodzący tonik idealny do każdego  
typu cery, szczególnie wrażliwej, 
alergicznej i podrażnionej. Wyciąg  
z ogórecznika działa łagodząco 
i kojąco na podrażnioną skórę.  
Tonik reguluje ochronną florę bakteryjną 
oraz przywraca prawidłowe pH naskórka.  
Polecany również do stosowania  
jako łagodzące okłady na oczy.

Składniki aktywne:  
wyciąg z ogórecznika lekarskiego,  
wyciąg z aloesu, olej z drzewa 
herbacianego.

GH0102 – 200 ml

40,00 zł 

CERA WRAŻLIWA I ALERGICZNA

TONIK HIPOALERGICZNY
ß-HYPO TONIC

Niezwykle łagodnie oczyszcza i zmywa 
pozostałości makijażu. Przeznaczony  
dla cery nadwrażliwej i alergicznej.  
Przynosi ulgę zaczerwienionej skórze  
i łagodzi podrażnienia. Silnie nawilża  
oraz przywraca naturalne pH skóry. 

Składniki aktywne:  
bisabolol, wyciąg z miłorzębu japońskiego, 
wyciąg z aloesu, alantoina, d-pantenol.

GH0117 – 200 ml

 40,00 zł

CERA WRAŻLIWA I ALERGICZNA W

41,60 zł 

BESTSELLER!



SKÓRA DOJRZAŁAD

DSKÓRA DOJRZAŁA

40,00 zł

AKSAMITNY TONIK  
VELVET TONIC 

Tonik o lekko żelowej konsystencji oraz 
subtelnym zapachu kwiatu lilii wodnej, 
polecany dla skóry dojrzałej. Silnie nawilża  
oraz nadaje skórze jedwabistą gładkość 
i promienny wygląd. Tonizuje i przywraca 
prawidłowe pH skóry.

Składniki aktywne:  
aminokwasy jedwabiu, wyciąg z ogórecznika 
lekarskiego, mocznik, kwas hialuronowy.

GH0119 – 200 ml

BESTSELLER!

41,60 zł

AKSAMITNA ŚMIETANKA DO DEMAKIJAŻU  
VELVET CREAM CLINIQUE 

Delikatna, lekko kremowa śmietanka polecana dla skóry dojrzałej. 
Doskonale usuwa zanieczyszczenia i makijaż oraz pozostawia 
niezwykłe uczucie lekkości i odświeżenia. Dzięki zawartości witamin 
przywraca skórze witalność i świetlistość. Bogactwo aminokwasów 
jedwabiu czyni skórę aksamitnie gładką w dotyku.

Składniki aktywne:  
aminokwasy jedwabiu, witamina A, witamina C, witamina E.

GH0226 – 200 ml

BESTSELLER!



D SKÓRA DOJRZAŁA

SKÓRA DOJRZAŁA D

KREM ODMŁADZAJĄCY INTENSYWNA REGENERACJA
JUVENILE CREAM INTENSIVE REGENERATION

Aktywny krem witaminowy na bazie masła Shea dla skóry dojrzałej, wymagającej silnej 
regeneracji. Witaminy A, E i C oraz wyciąg z kawioru skutecznie pobudzają odnowę  
i odbudowę włókien kolagenowych oraz elastyny. Szczególnie polecany dla cery 
zniszczonej słońcem oraz dla palaczy. Wygładza, nawilża i poprawia napięcie skóry.

Składniki aktywne:  
witamina A, witamina E, witamina C, wyciąg z kawioru, kwas hialuronowy, miód,  
masło Shea, olej sojowy, wosk pszczeli, alantoina, d-pantenol.

GH1008 – 50 ml

60,80 zł

PRZECIWZMARSZCZKOWY  
KREM DO PIELĘGNACJI SKÓRY  
TWARZY, SZYI I DEKOLTU 
NECK ANTI WRINKLE CREAM

Bogaty krem o działaniu przeciwzmarszczkowym, przeznaczony  
do pielęgnacji skóry z widocznymi oznakami starzenia. Wspomaga odnowę 
naturalnego płaszcza hydrolipidowego, silnie nawilża i regeneruje naskórek. 
Natychmiastowo przywraca gładkość oraz elastyczność skóry.

Składniki aktywne:  
witamina E, niacynamid, magnez; wyciąg z marchwi, wosk pszczeli, NNKT, lanolina.

GH1002 – 50 ml

56,00 zł

ENERGETYZUJĄCY KREM OxyQ10 
OxyQ10 CREAM
Silnie regeneruje i dotlenia komórki skóry, 
natychmiast poprawiając jej koloryt i napięcie. 
Zawarte w kremie koenzym Q10 i Syn®-Coll 
intensywnie stymulują produkcję kolagenu  
i elastyny. Łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę  
w głębszych warstwach. Regularnie stosowany 
redukuje oznaki starzenia, poprawia koloryt, 
wygładza skórę i dodaje jej witalności.

Składniki aktywne:  
koenzym Q10, witamina C, witamina E, Syn®-Coll, 
Porphyra Umbilicalis, Spirulina Maxima, Laminaria 
Digitata, Fucus Vesiculosus, d-pantenol, alantoina.

GH1013 – 50 ml

60,80 zł 



SKÓRA DOJRZAŁAD

ODMŁADZAJĄCY KREM Z WITAMINAMI C+E 
JUVENILE CREAM with VITAMINS C+E

Aktywny krem dla skóry dojrzałej i suchej, z rozszerzonymi naczyniami 
krwionośnymi oraz tracącej elastyczność. Połączenie aktywnej witaminy C  
z witaminą E zapewnia doskonałe właściwości regenerujące, 
przeciwrodnikowe i przeciwzmarszczkowe. Doskonale regeneruje także 
szarą skórę palacza, pozostawiając ją gładką i rozświetloną. 

Składniki aktywne:  
witamina C, witamina E, wyciąg z kwiatów róży, wyciąg z bzu czarnego, 
wyciąg z nagietka, wosk pszczeli, alantoina, d-pantenol.

GH1006 – 50 ml

60,80 zł

KREM Z PEPTYDAMI BIOMIMETYCZNYMI 
BIOMIMETIC PEPTIDE CREAM
Ekskluzywny krem do walki ze zmarszczkami mimicznymi z efektem 
kosmetycznego botoksu. Oparty na działaniu tripeptydu Syn®-Ake,  
który ma udowodnione działanie w wygładzaniu i zapobieganiu 
powstawania zmarszczek mimicznych, poprzez hamowanie skurczów 
mięśni. Syn®-Coll stymuluje syntezę włókien kolagenu i elastyny, 
poprawiając jędrność i gęstość skóry. Wyciąg z różeńca górskiego 
pobudza produkcję endorfin w skórze, wygładza i poprawia jej koloryt 
oraz dodaje blasku. Do stosowania na dzień i na noc.

Składniki aktywne:  
Syn®-Ake, Syn®-Coll, beta-karoten, witamina A,  
wyciąg z różeńca górskiego.

GH1014 – 50 ml

82,00 zł

DSKÓRA DOJRZAŁA

94,-

SUPER EFEKTY!



D SKÓRA DOJRZAŁA

SKÓRA DOJRZAŁA D

78,00 zł

KREM WYPEŁNIAJĄCO-MODELUJĄCY  
AGE REVERSE CREAM 

Peptydy biomimetyczne i kwas hialuronowy dają efekt 
optycznego wypełnienia zmarszczek i lekkiego liftingu  
już po 5 minutach od zastosowania. Sacharydy 
napinają i odżywiają skórę, a wyciągi z Bzu Czarnego 
i Algi z Morza Bałtyckiego chronią ją przed wolnymi 
rodnikami. Krem z powodzeniem może być 
stosowany jako napinająco-wygłądzająca baza  
pod makijaż dająca efekt rozświetlenia twarzy  
i przedłużająca jego trwałość.

Składniki aktywne:  
Bacillus Ferment, kwas hialuronowy, olej z pestek 
brzoskwini, Syn®-Ake, Syn®-Coll, Bez Czarny, 
Morszczyn Pęcherzykowaty, sacharydy.

GH1020 – 50 ml

BESTSELLER!

80,00 zł 

KREM KONTROLA WIEKU
AGE CONTROL CREAM
Krem wykazuje silne właściwości spowalniające 
starzenie się skóry. Dostarcza skórze naturalne 
lipidy, poprawia jej napięcie, elastyczność  
i odporność. Jest to odżywczy krem 
przeciwzmarszczkowy dla skóry dojrzałej, 
tracącej elastyczność, wymagającej rewitalizacji. 
Zawarte w nim: lecytyna i polisacharydy już  
po 10 minutach od aplikacji widocznie 
poprawiają napięcie skóry i zmniejszają 
głębokość zmarszczek. Fitohormony oraz 
witaminy A, E, C i F zapobiegają powstawaniu 
zmarszczek. Aktywne składniki kremu 
uzupełniają NMF naskórka i odbudowują jego 
płaszcz hydrolipidowy. Przy codziennej aplikacji 
kremu następuje: znaczne obniżenie TEWL, 
poprawa nawilżenia, gładkości i jędrności skóry. 
Krem polecany jest szczególnie dla kobiet w 
okresie okołomenopauzalnym.

Składniki aktywne: 
fitohormony, lecytyna, polisacharydy, 
niacynamid, masło shea, witmaina A, 
witamina E, witamina C, witamina F, 
alantoina,  wyciąg z miłorzębu japońskiego, 
mocznik.

GH1022 – 50 ml

 96,00 zł 

KREM-BAZA KORYGUJĄCO-OCHRONNA 
DLA SKÓRY DOJRZAŁEJ  
ANTI-AGING SKIN PERFECTIONER 

Krem-baza korygująco-ochronna dla skóry dojrzałej została 
stworzona specjalnie, aby natychmiastowo niwelować 
niedoskonałości skóry. Ten wyjątkowy, ekskluzywny kosmetyk 
zmniejsza widoczność porów i sprawia, że skóra jest 
perfekcyjna. Jest to MUST-HAVE wizażystów i kosmetologów 
z uwagi na połączenie natychmiastowego działania 
udoskonalającego wygląd skóry i długotrwałej ochrony 
anty-aging. Krem posiada w sobie składniki aktywne nowej 
generacji, które nie tylko dbają o PERFEKCYJNY makijaż, ale 
również chronią skórę przed szkodliwym wpływem czynników 
zewnętrznych, pochodzących m.in. z zanieczyszczeń 
środowiska. Bazę należy stosować pod makijaż (podkład lub 
Color Control Cream). Nakładać od środka do zewnątrz twarzy. 
Można również zastosować na podkład lub na Color Control 
Cream w celu osiągnięcia dodatkowego zmatowienia skóry.

Składniki aktywne:  
NNKT, kompleks witamin młodości

GH1023– 50ml

89,-



SKÓRA DOJRZAŁAD

DSKÓRA DOJRZAŁA

SERUM  
HIALURONOWO-FERULOWE
FERULAC HA SERUM

Serum o działaniu antyoksydacyjnym. Kwas ferulowy  
jako silny antyoksydant redukuje szkodliwe formy tlenu, 
przyczyniające się do przyspieszonego starzenia się 
skóry, a także suplementuje lipidowy skład naskórka. 
Wysoka zawartość kwasu hialuronowego nawilża 
naskórek, chroni przed wysuszeniem i poprawia jędrność 
skóry. Do stosowania jako samodzielny kosmetyk  
bądź pod odpowiednio dobrany krem pielęgnacyjny.

Składniki aktywne:  
kwas ferulowy, kwas hialuronowy.

GH1015 – 17 ml

76,80 zł 

76,80 zł

SERUM WYGŁADZAJĄCE 
Z PEPTYDAMI 
BIOMIMETIC SERUM
Serum o działaniu wygładzającym, 
redukującym powstawanie zmarszczek 
oraz hamującym proces starzenia się 
skóry. Peptydy i Hydroksyprolisilane® 
przyspieszają odnowę komórkową  
i skutecznie poprawiają jędrność skóry. 
Jedwab i Rhamnosoft® doskonale 
nawilżają i uelastyczniają skórę. 
Regularna pielęgnacja rozświetla ją, 
dodając blasku i młodzieńczej świeżości. 
Do stosowania jako samodzielny 
kosmetyk bądź pod odpowiednio 
dobrany krem pielęgnacyjny.

Składniki aktywne:  
peptydy biomimetyczne, Rhamnosoft®, 
Hydroxyprolisilane®, aminokwasy 
jedwabiu, kwas laktobionowy.

GH1016 – 17 ml

AKTYWNY  
KOREKTOR ZMARSZCZEK
LINE FILLER

Preparat o silnych właściwościach korygujących  
i maskujących zmarszczki, linie i bruzdy. Nadaje 
skórze jedwabistą miękkość z rozświetlającym 
efektem Soft-Focus. Zawiera Volufilinę®, która 
stymuluje wzrost komórek tłuszczowych, 
wypełniając zmarszczki od wewnątrz.  
Obecność lecytyny, masła Shea i oleju  
palmowego zapewnia silne odżywienie  
i uelastycznienie skóry. Szczególnie polecany  
na okolice oczu i ust. Idealny pod makijaż.

Składniki aktywne:  
lecytyna, masło Shea, Volufilina®, olej palmowy, 
witamina A, witamina C, witamina E, witamina F.

GH0514 – 17 ml

88,00 zł

SUPER EFEKTY!
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89,00 zł99,-

KREM CC   
COLOR CONTROL CREAM
Krem pielęgnacyjny wyrównujący koloryt skóry.  
Nawilża, nawadnia, zapobiega powstawaniu zmarszczek 
i chroni przed szkodliwym wpływem promieniowania UV. 
Skutecznie i szybko kamufluje niedoskonałości skóry 
jednocześnie wspomagając regenerację. Lekka 
konsystencja wygładza skórę, dając komfort 
równomiernego nakładania kremu. Olej jojoba  
wzmacnia naturalny płaszcz lipidowy skóry i uzupełnia 
braki w cemencie międzykomórkowym. Działa 
antyoksydacyjnie, przeciwzmarszczkowo i łagodząco.  
Lekko rozświetla, wyrównuje koloryt i zmniejsza 
widoczność niedoskonałości pigmentacyjnych skóry.  
Może spełniać rolę lekkiego fluidu.

Składniki aktywne: 
Olej jojoba, pantenol, alantoina, ramnoza, witamina E, 
mocznik, tlenek cynku, tlenek tytanu

Krem jest dostępny w trzech odcieniach: 

● ALABASTER GH0934 – 50 ml

● NATURAL GH0935 – 50 ml

● TANNED GH0936 – 50 ml

BESTSELLER!
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MLECZKO POMARAŃCZOWE 
ORANGE MILK

Aromatyczne, cytrusowe mleczko do demakijażu. 
Skutecznie oczyszcza i pielęgnuje skórę. Wyciągi  
z limonki i pomarańczy rozjaśniją koloryt skóry  
i wspomagają redukcję przebarwień. Mleczko 
rozświetla skórę, nadając jej promienny wygląd.

Składniki aktywne:  
fitoplacenta z pomarańczy, wyciąg z limonki.

GH0206 – 200 ml

40,00 zł 

TONIZUJĄCA  
WODA POMARAŃCZOWA
ORANGE WATER TONIC

Woda z kwiatów pomarańczy  
o właściwościach tonizujących  
i odświeżających. Przywraca  
neutralne pH skóry, rozjaśnia,  
rozświetla i wygładza naskórek.  
Polecana szczególnie do pielęgnacji  
skóry dojrzałej z przebarwieniami,  
szarej oraz naczyniowej.

Składniki aktywne:  
woda z kwiatów pomarańczy,  
beta-karoten.

GH0110 – 200 ml

36,80 zł

60,80 zł

ROZJAŚNIAJĄCY KREM  
NA PRZEBARWIENIA SPF 15 
MELANOSTATIC CREAM

Ochronny krem na przebarwienia z SPF 15.  
Dzięki zawartości wybielających składników 
aktywnych o synergistycznym działaniu,  
krem intensywnie rozjaśnia skórę, redukuje 
przebarwienia oraz hamuje  
powstawanie nowych. Działając na kilku 
poziomach, aktywny kompleks blokuje  
syntezę melaniny i jej przenikanie  
do komórek naskórka. Kwas glikolowy 
przyspiesza złuszczanie zewnętrznych, 
przebarwionych komórek naskórka  
oraz umożliwia przenikanie substancji 
wybielających do głębszych warstw skóry.

Składniki aktywne:  
alfa-arbutyna, niacynamid,  
kwas glikolowy, filtry mineralne UV.

GH0925 – 50 ml

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY!



59,00 zł

PIANKA MYJĄCA DLA MĘŻCZYZN
MSC CLEANSING FOAM

Łagodny preparat do oczyszczania twarzy.  
Reguluje wydzielanie sebum, nie pozostawia  
uczucia ściągnięcia na twarzy. Hamuje TEWL  
(przeznaskórkowy ubytek wody w skórze),  
przez co wspomaga zachowanie odpowiedniego  
nawilżenia skóry. Niweluje świecenie skóry,  
wspomaga gojenie. Posiada starannie dobrany  
męski zapach korzenno-cytrusowy.

Składniki aktywne:  
proteiny jedwabiu, betaina.

GH2601 – 200 ml

45,00 zł

ŻEL POD OCZY DLA MĘŻCZYZN
MSC ENERGIZING UNDER EYE GEL

Żel pod oczy o wielokierunkowym działaniu.  
Nawilża skórę i niweluje efekt zmęczonych  
oczu. Redukuje zasinienia i opuchnięcia  
pod oczami oraz zapobiega ich powstawaniu.  
Zawiera niezwykle wysokie stężenie wyciągów  
roślinnych i kofeiny, które zapobiegają  
zastojom limfy i wspomagają mikrokrążenie.  
Wyciąg z zielonej herbaty ma działanie  
antyrodnikowe. Peptydy biomimetyczne  
zapobiegają powstawaniu i aktywnie wypełniają   
zmarszczki wokół oczu. Preparat do stosowania  
codziennego.

Składniki aktywne:  
wyciąg z oczaru wirginijskiego, kofeina, wyciąg  
z miłorzębu japońskiego, wyciąg z ogórecznika  
lekarskiego, bisabolol, wyciąg z zielonej herbaty,  
wyciąg z korzenia żywokostu, kwas hialuronowy,  
Syn®-Ake, Syn®-Coll, mocznik.

GH2603 – 17 ml

KREM W SPRAY’U DLA MĘŻCZYZN
MSC FACE SPRAY CREAM

Krem posiada lekką konsystencję, nie pozostawia tłustego  
filmu na powierzchni skóry. Działa sebostatycznie, przeciwdziała 
świeceniu się skóry. Starannie dobrana kompozycja wyciągów 
roślinnych oraz β-glukan zapewniają szybszą regenerację skóry 
podrażnionej goleniem. Krem stabilizuje pH skóry, wspomaga 
walkę z wolnymi rodnikami i uzupełnia ubytki w cemencie 
międzykomórkowym naskórka. Posiada starannie dobrany  
męski zapach korzenno-cytrusowy. Zawiera olej arganowy  
i kwas szikimowy.

Składniki aktywne:  
kwas szikimowy, wyciąg z oczaru wirginijskiego, wyciąg  
z ogórecznika lekarskiego, wyciąg z aloesu, wyciąg z zielonej 
herbaty, kwas hialuronowy, olej arganowy, β-glukan.

GH2604 – 75 ml 

58,00 zł

M PIELĘGNACJA DLA MĘŻCZYZN

PIELĘGNACJA DLA MĘŻCZYZN M

73,-

56,-
69,-

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY!
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CC BALSAM 
COLOR CONTROL SKIN LOTION
CC BALSAM to kosmetyk do ciała łączący w sobie zalety balsamu i kremu 
korygującego kolor skóry.  Perfekcyjnie niweluje widoczność drobnych 
niedoskonałości (małych blizn, pajączków, przebarwień). Aplikując Balsam CC 
dostarczysz swojej skórze mocznik, czyli naturalny czynnik nawilżający  
(NMF – Natural Moisturising Factor). Balsam sprawi, że Twoja skóra będzie 
nieskazitelnie piękna i nawilżona, a rozświetlające drobinki dodadzą jej mistycznego 
blasku skóry muśniętej słońcem. Kosmetyk świetnie sprawdzi się w upalne dni, jako 
wyrównujące koloryt skóry „rajstopy” w balsamie. Balsam można stosować na 
skórę całego ciała lub w wybrane miejsca (nogi, dekolt, ręce) w celu wyrównania 
ich kolorytu. Po aplikacji na czystą i suchą skórę, należy odczekać około 5-10 min., 
a następnie ubrać się w swoją ulubioną kreację! I GOTOWE! Bezpiecznie muśnięta 
słońcem, rozświetlona skóra bez przebarwień!

Składniki aktywne: 
mocznik, pantenol

GH3031 – 200ml

96,00 zł
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147,20 zł

UJĘDRNIAJĄCE SERUM DO BIUSTU  
FIRMING BUST SERUM
Unikalne połączenie aktywnych składników wzmacnia 
strukturę skórną, tworząc niewidoczny film podtrzymujący 
biust. Jedwabista konsystencja pozwala na wykonanie 
masażu i badania piersi. Preparat szczególnie polecany 
podczas kuracji odmładzających. Stosować 3 razy w tygodniu.

Składniki aktywne: 
volufilina™, polisacharydy, jedwab hydrolizowany, kwas 
hialuronowy, argirelina, olej z kiełków pszenicy. 

GH3004 – 100 ml

109,00 zł

UJĘDRNIAJĄCY KREM DO BIUSTU 
FIRMING BUST CREAM
Innowacyjny preparat o zmysłowym zapachu i jedwabistej 
konsystencji. Starannie dobrana kompozycja składników 
aktywnych zapewnia szybszą regenerację i re-mineralizację 
skóry. Krem wykazuje działanie błonotwórcze i normalizujące. 
Wspomaga walkę z wolnymi rodnikami i uzupełnia ubytki  
w cemencie międzykomórkowym naskórka.

Składniki aktywne: 
volufilina™, argirelina, polisacharydy, gliceryna.

GH3001 – 100 ml

122,-

SUPER EFEKTY!
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NAPRAWCZY KREM NA ROZSTĘPY  
STRETCH MARKS CREAM
Silnie nawilżający i wspomagający odbudowę skóry krem naprawczy, 
redukujący widoczność rozstępów i blizn. Poprawia elastyczność skóry 
poprzez uzupełnienie niedoborów składników cementu 
międzykomórkowego, aktywuje syntezę kolagenu zwiększając jej 
odporność na rozciąganie. Stosować 2 razy w tygodniu.

Składniki aktywne: 
hydroksyprolisilina,  B-glukan, kofeina, mocznik, argirelina,  
olej tamanu, polisacharydy.

GH3022 – 200 ml

NAWILŻAJĄCA EMULSJA DO STÓP
MOISTURIZING FOOT EMULSION

Emulsja doskonale odżywia suchą skórę stóp, gwarantuje 
natychmiastowe nawilżenie, regenerację oraz poprawę kondycji  
skóry. Dzięki oleistym substancjom skutecznie wygładza  
i zmiękcza naskórek. 

Składniki aktywne:  
lanolina, srebro, masło kakaowe, wyciąg z nagietka,  
wyciąg z kasztanowca, wyciąg z hamamelisu.

GH2521 – 100 ml

44,80 zł

102,40 zł 

SUPER EFEKTY!
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KOKOSOWY PEELING DO CIAŁA 
COCO BODY PEELING

Kokosowo-cukrowy peeling do ciała. Drobinki z łupin 
kokosa i cukru delikatnie złuszczają naskórek i perfekcyjnie 
oczyszczają ciało. Peeling można wykonać na suchą 
skórę, bądź zwilżoną wodą. Stosowany w czasie kąpieli 
tworzy niezwykły efekt kąpieli w mleczku kokosowym. 
Regularne stosowanie peelingu eliminuje problem 
wrastania włosów po zabiegach depilacji. Peeling 
pozostawia skórę aksamitnie gładką i aromatycznie 
pachnącą.

Składniki aktywne:  
zmielone łupiny kokosa, cukier trzcinowy.

GH2407 – 200 ml 

 46,40 zł

MAROKAŃSKA POMARAŃCZA 
KRYSTALICZNY PEELING DO CIAŁA
MOROCCAN ORANGE BODY PEELING

Energetyzujący peeling do ciała z kryształkami cukru i soli 
zanurzonymi w olejach pielęgnacyjnych. Perfekcyjnie 
wygładza ciało, uwalniając skórę od niedoskonałości. 
Złuszczające kryształki rozpuszczają się w trakcie masażu  
i pobudzają mikrokrążenie, a obecność oleju Tamanu 
regeneruje naturalny płaszcz lipidowy skóry i chroni ją przed 
przesuszeniem. Soczysty aromat marokańskiej pomarańczy 
i szczypta chili delektuje zmysły, dodając energii i stymulując 
do działania. 

Składniki aktywne:  
cukier, olej Tamanu, witamina C, witamina E.

GH0412 – 200 ml

 46,40 zł
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BESTSELLER!

MULTI-MODELUJĄCY  
BALSAM DO CIAŁA  
MULTI-MODELING LOTION
Balsam pielęgnacyjny o działaniu wyszczuplającym, ujędrniającym  
i modelującym. Obecność fosfatydylocholiny oraz kofeiny 
wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej i cellulitu. Intensywnie 
nawilża oraz odżywia skórę. Pozostawia ją niezwykle gładką. Dzięki 
systematycznemu stosowaniu pozwala uzyskać wymodelowaną  
i wyrzeźbioną sylwetkę. Stosować 2 razy dziennie.

Składniki aktywne: 
Składniki aktywne: fosfatydylocholina, wyciąg z guarany, 
kofeina, olej palmowy, wyciąg z aloesu, B-karoten, witamina C, 
alantoina. 

GH3010 – 500 ml

108,80 zł 

BALSAM ŁAGODZĄCY  
Z KWASEM SZIKIMOWYM  
PRO-RELIEF BODY LOTION
Balsam do pielęgnacji skóry. Opracowany SPECJALNIE z myślą o skórze 
wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz poddawanej intensywnym 
zabiegom pielęgnacyjnym. Dzięki zawartości kwasu szikimowego, preparat 
zmiękcza naskórek oraz stymuluje jego regenerację, a także wygładza 
fakturę skóry. Dodatek ekstraktu z opuncji powoduje bardzo szybkie 
zmniejszenie rumienia na skórze. Beta-karoten i d-pantenol wraz z NNKT 
i masłem Shea skutecznie wzmacniają barierę ochronną, podnosząc 
odporność skóry na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
Preparat może być stosowany jako balsam po opalaniu.

Składniki aktywne: 
Składniki aktywne: kwas szikimowy, NNKT, beta-karoten, alantoina, 
d-pantenol, wyciąg z opuncji, witamina C, witamina E, kwas cytrynowy, 
bisabolol, masło shea. 

GH3030 – 550ml

NOWOŚĆ!

133,00 zł145,-
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ALOESOWY KREM DO RĄK
HAND LIFE® ALOE RESCUE CREAM

Nawilżający i łagodzący krem aloesowy dla skóry 
skłonnej do podrażnień i alergii. Krem regeneruje 
suchą skórę dłoni, przywraca jej miękkość oraz 
elastyczność, a tym samym spowalnia procesy 
starzenia. Lekka konsystencja sprawia,  
że doskonale się wchłania.

Składniki aktywne:  
wyciąg z aloesu, witamina A, witamina E.

GH2108 – 100 ml

20,80 zł

KREM DO RĄK Z HESPERYDYNĄ
HAND LIFE® CACAO ROYAL CREAM

Luksusowy krem regenerujący z hesperydyną i masłem 
kakaowym natłuszcza i nawilża skórę, chroni przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Polecany dla 
skóry przesuszonej pod wpływem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych. Poprawia mikrokrążenie  
i redukuje zaczerwienienie skóry dłoni, a także efekt 
„zimnych dłoni”. Skóra pozostaje odżywiona  
i aksamitnie gładka, a delikatny aromat czekolady  
i masła kakaowego delektuje zmysły.

Składniki aktywne:  
masło kakaowe, lecytyna, hesperydyna, witamina A, 
witamina E.

GH2110 – 100 ml

20,80 zł

BESTSELLER!

KREM DO RĄK Z MASŁEM SHEA
HAND LIFE® SHEA LIPID CREAM

Regenerujący krem dla wysuszonych dłoni. Intensywnie 
wygładza, zmiękcza i odżywia szorstką, podrażnioną 
przez środki myjące skórę. Bogactwo naturalnych 
składników pochodzących z afrykańskiego masła 
Shea oraz mocznik odbudowują płaszcz lipidowy  
i NMF naskórka, a aromat egzotycznego ogrodu 
delektuje zmysły.

Składniki aktywne:  
masło Shea, wosk pszczeli, witamina F, mocznik, 
beta-karoten, alantoina.

GH2109 – 100 ml

20,80 zł 

SUPER EFEKTY!

SUPER EFEKTY!



TABLETKI ZE SPIRULINĄ 
SPIRULINA PILLS

Spirulina to wysokowartościowa alga, zawierająca unikalną 
kombinację substancji cennych dla ludzkiego organizmu. 
Stanowi najwyższej jakości suplement diety. Każda tabletka 
spiruliny jest źródłem pełnowartościowego białka (ok. 60% 
objętości) z zestawem 18 aminokwasów, żelaza, magnezu, 
selenu, potasu, witamin z grupy B (to jedyny niezwierzęcy 
pokarm zawierający znaczące ilości witaminy B12) oraz 
wielu innych minerałów. Zawiera również beta-karoten i 
Nezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT), 
głównie GLA. Spirulina wspomaga detoks organizmu, 
obniża ciśnienie oraz stężenie glukozy we krwi.

Dawkowanie: 1-3 razy dziennie. 
Przeciwwskazania: w okresie ciąży i karmienia.

GH1520 – 1 tabletka = 450 mg spiruliny

48,00 zł

30,40 zł 

ALOESOWY  
ŁAGODZĄCO-CHŁODZĄCY  
ŻEL PO DEPILACJI  
ALOE-COOLING AFTER WAX GEL
Preparat, przeznaczony do pielęgnacji skóry 
po zabiegu depilacji, zarówno mechanicznej 
jak i woskiem. Łagodzi podrażnienia, 
pielęgnuje, chłodzi i nawilża. Przeciwdziała 
powstawaniu zapalenia mieszków włosowych, 
wspomaga procesy gojenia mikrourazów  
i mikrouszkodzeń skóry powstałych podczas 
depilacji. Przeznaczony dla każdego typu 
skóry, w szczególności dla skóry wrażliwej.

Składniki aktywne: 
wyciąg z nagietka, wyciąg z aloesu, kwas 
laktobionowy, mocznik, β-glukan, wyciąg  
z ogórecznika, bisabolol, mentol, alantoina, 
hydrolizowane proteiny pszenicy.

GH1206 – 200 ml

NOWOŚĆ!

ŻEL ZAPOBIEGAJĄCY  
WRASTANIU WŁOSÓW   
ANTY-INGROWING HAIR GEL
Preparat przeznaczony do codziennej aplikacji punktowej 
przy pielęgnacji skóry po zabiegu depilacji, zarówno 
mechanicznej jak i woskiem. Przeciwdziała powstawaniu 
oraz wspomaga zwalczanie zapalenia mieszków 
włosowych. Dzięki wyciągom roślinnym (z ogórecznika 
lekarskiego, oczaru wirginijskiego i zielonej herbaty) działa 
antyseptycznie i łagodząco, nawilża i wspomaga 
regenerację skóry. Preparat należy aplikować dwa razy 
dziennie, wmasowując okrężnymi ruchami w miejsca 
zagrożone wrastaniem włosów.

Składniki aktywne: 
Happy Skin®, gliceryna, wyciąg z ogórecznika lekarskiego, 
wyciąg z oczaru wirginijskiego, wyciąg z zielonej herbaty, 
Bacillus Ferment, kofeina. 

GH1210 – 50 ml

30,40 zł 

ALOESOWY  
ŁAGODZĄCO-CHŁODZĄCY 
BALSAM PO DEPILACJI  
ALOE-COOLING AFTER WAX LOTION
Preparat profesjonalny, przeznaczony  
do pielęgnacji skóry po zabiegu depilacji, 
zarówno mechanicznej jak i woskiem.  
Łagodzi podrażnienia, posiada właściwości 
antyseptyczne, przeciwdziała powstawaniu 
zapalenia mieszków włosowych, wspomaga 
leczenie mikrouszkodzeń skóry powstałych 
podczas depilacji.

Składniki aktywne: 
olej z drzewa herbacianego, wyciąg  
z nagietka, wyciąg z aloesu, kwas 
laktobionowy, mocznik, B-glukan, wyciąg  
z ogórecznika, bisabolol, mentol, alantoina, 
hydrolizowane proteiny pszenicy. 

GH1208 – 200 ml

NOWOŚĆ!

PIELĘGNACJA CIAŁABL

BLPIELĘGNACJA CIAŁA

62,40 zł 

BESTSELLER!

SUPER EFEKTY!



PROFESJONALNE  
ZABIEGI KOSMETYCZNE

Jesteśmy polską marką, która na rynku europejskim  
istnieje od 1989 roku. Nasze kosmetyki tworzymy  
z pasją w oparciu o własne receptury, które zawierają  
esencję natury, połączoną ze zdobyczami  
współczesnej kosmetologii. 

Naszymi atutami są: doskonała jakość, tradycja, duża 
różnorodność produktów, a także przystępna cena.

Efektywność naszych produktów jest rezultatem  
połączenia wiedzy, pasji i badań. Tworzymy  
unikalne produkty, które łączą sprawdzone naukowo, 
naturalne składniki i nowoczesne technologie. 

Nierzadko naturalność produktu jest podkreślana  
przez jego kolor i aromat – eliminujemy alergeny  
i składniki drażniące, dostosowując specjalistyczną  
oraz profesjonalną pielęgnację dla najbardziej 
wrażliwych skór. Każdy z naszych kosmetyków  
jest wielokrotnie testowany w celu zapewnienia  
zarówno widocznych efektów, jak i optymalnego 
bezpieczeństwa.

Piękno i Zdrowie
Dysponując wiedzą i kreatywnością naszych 
specjalistów oraz wsłuchując się w potrzeby  
naszych konsumentek, tworzymy profesjonalne 
produkty oraz zabiegi pielęgnacyjne, 
które dedykujemy profesjonalnym  
ośrodkom urody: gabinetom kosmetycznym  

i dermatologii estetycznej, salonom Day Spa  
oraz Resortom Spa.

Idea indywidualnego podejścia do urody promuje 
również profesjonalny dobór kosmetyków  
do pielęgnacji domowej (produkty do pielęgnacji 
skóry w domu są indywidualnie dobierane  
przez kosmetyczkę współpracującą z marką 
Chramine Rose®).



Inspiracje i Rozwój
Inspirują nas: otaczający świat, kobiety (pragnące zachować piękno i zdrowie) oraz ich potrzeby.

Tworząc nowe linie i produkty kosmetyczne zawsze kierujemy się zasadą, że kosmetyk ma przynosić 
rzeczywiste efekty. Wnikliwa obserwacja światowych trendów i współpraca z najlepszymi dostawcami 
surowców pozwalają nam sukcesywnie dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania 
konsumentów. 

Z pasją podróżników i odkrywców tworzymy niepowtarzalne zabiegi oraz rytuały pielęgnacyjne na twarz  
i ciało – oddziałujące na wszystkie ludzkie zmysły. Można pośród nich znaleźć proste propozycje krótkich 
rytuałów, jak i wieloetapowe programy, łączące aktywną pielęgnację z masażem.

Ze względu na różnorodność 
potrzeb naszą ofertę rozwijamy na trzech płaszczyznach:

W całej Polsce cyklicznie organizujemy szkolenia  
i seminaria dla naszej kadry pracowniczej 
oraz kosmetyczek współpracujących z firmą. 

Każdy uczestnik szkolenia wychodzi z niego  
z nową wiedzą na temat postępów kosmetyki 
profesjonalnej, rozwoju marki i dużą dawką energii 
do działania. W trakcie spotkania przekazywana  
jest wiedza na temat składników wykorzystywanych 
w produktach, technik zabiegowych, możliwości 
zastosowania produktów oraz nowości 
wprowadzanych do oferty.

AKADEMIA CHARMINE ROSE® – EDUKACJA

Specjalne szkolenia organizujemy również w szkołach 
kosmetycznych – dzięki temu młode kosmetyczki 
zostają zaopatrzone w dodatkową, pozaszkolną 
wiedzę na temat nowości rynkowych. Zapoznane  
z ofertą naszej marki i technikami zabiegowymi, 
opuszczają mury szkoły i są przygotowane  
do samodzielnej pracy w różnego typu ośrodkach 
kosmetycznych – zaczynając od gabinetów kosmetyki 
zachowawczej, przez ośrodki Spa do salonów 
kosmetologiczno-dermatologicznych.

My inspirujemy, Ty robisz wrażenie.Szkolenia

1.  Profesjonalna i zaawansowana kosmetyka estetyczna, 
wspomagająca leczenie zróżnicowanych defektów skóry 
twarzy i ciała, m.in: trądziku pospolitego i różowatego, 
nadmiernego łojotoku, skóry ekstremalnie suchej  
i przesuszonej, niskiej tolerancji kosmetyków.

2.  Pielęgnacja zachowawcza twarzy  
i ciała – oddziałująca na wszystkie 
ludzkie zmysły. Promuje zdrowy styl 
życia i świadome korzystanie z tego,  
co oferuje nam otaczający świat.

3.  Pielęgnacja relaksacyjna i koncepcja SPA  
obejmująca zmysłowe zabiegi na twarz i ciało wsparte 
autorskimi masażami powstającymi pod sztandarem 
Szkoły Masażu Charmine Rose®. 



Light-Up Eye Treatment

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:

Przebieg zabiegu:

Gentle Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust
Mallow Milk – Mleczko z Wyciągiem z Malwy Czarnej
Borage Tonic – Tonik z Wyciągiem z Ogórecznika Lekarskiego
Caffee-C Eye Cream – Rozjaśniający Krem pod Oczy

Bioaktywny zabieg na okolice oczu. 
Wskazania:
■ cienie i przebarwienia
■ opuchnięcia
■ utrata sprężystości
■ zmarszczki mimiczne

Składniki aktywne: 
Arginina, Glukonolakton, Kwas laktobionowy, Kofeina,  
Witamina C, Miłorząb japoński, Hydroksyprolisilina

Efekty:
■ redukcja cieni wokół oczu
■ poprawa cyrkulacji płynów
■ skóra elastyczna i nawilżona
■ redukcja przebarwień skóry wokół oczu

Bioaktywny zabieg na okolice oczu rozpoczynają łagodzący i nawilżający 
skórę demakijaż oraz oczyszczenie. Tonik z wyciągiem z ogórecznika 
lekarskiego łagodzi podrażnioną i suchą skórę wokół oczu, tonizuje  
i odświeża, przynosząc ulgę zmęczonym oczom. 

Innowacyjny rozjaśniający peeling na okolice oczu to aktywna część 
zabiegu. Opracowany przez laboratorium Charmine Rose® specjalny 
system chelatujący, oparty na działaniu argininy i glukonolaktonu 
delikatnie złuszcza naskórek. Rozszerza światło naczyń włosowatych, 
usprawniając przepływ krwi – już po kilku minutach skóra staje się 
znacznie jaśniejsza i odświeżona. 

Tak przygotowana skóra chłonie składniki aktywne zawarte  
w diamentowym serum pod oczy: wyciąg z kawioru i żeń-szenia.

Następnie aplikowana jest emulsja do masażu oparta na 8% stężeniu 
witaminy C (Pure-C 8%) oraz kofeiny i hydroksyprolisiliny.

Najlepsze efekty uzyskuje się stosując również pielęgnację domową.

Kilkuminutowy masaż przynosi niezwykłe korzyści dla skóry  
i jednocześnie odpręża, znosi ból głowy oraz napięcia mięśniowe  
w okolicach głowy. 

Aktywność składników emulsji zastosowanej w masażu 
potęgowane są działaniem rozjaśniającego płata-maski pod 
oczy. Maska ta pozostawiona na ok. 15 minut daje uczucie 
ciepła, co spowodowane jest specjalnie opracowanym składem, 
usprawniającym krążenie krwi w naczyniach włosowatych.

Po zakończeniu zabiegu, skóra wokół oczu zabezpieczona zostaje 
rozjaśniającym kremem pod oczy (Coffee-C eye cream).

Efekt zabiegu widoczny jest bezpośrednio po I zabiegu. W celu 
uzyskania długotrwałych efektów rozjaśnienia i zmniejszenia 
opuchnięć, należy wykonać terapię złożoną z serii 10 zabiegów 
powtarzanych 2 razy w tygodniu.

PIELĘGNACJA OKOLICY OCZU

PIELĘGNACJA OKOLICY OCZU
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Multihydro Hyaluronic Therapy 

Przebieg zabiegu:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Aquaderm H2O Micellar – Nawilżająca Woda Micelarna 
Papaina Peeling – Peeling Enzymatyczny z Papainą
Hydrocream HA-Urea 5% – Krem Wielowarstwowo Nawilżający

Bioaktywny zabieg na okolice oczu. 
Wskazania:
■ cienie i przebarwienia
■ opuchnięcia
■ utrata sprężystości
■ zmarszczki mimiczne

Składniki aktywne: 
Arginina, Glukonolakton, Kwas laktobionowy, Kofeina,  
Witamina C, Miłorząb japoński, Hydroksyprolisilina

Efekty:
■ redukcja cieni wokół oczu
■ poprawa cyrkulacji płynów
■ skóra elastyczna i nawilżona
■ redukcja przebarwień skóry wokół oczu

Wielowarstwowo nawilżający zabieg  
z kwasem hialuronowym i mocznikiem.
Wskazania:
■ cera sucha 
■ uczucie ściągania
■ łuszczenie się naskórka
■  pierwsze oznaki starzenia:  

kurze łapki i wiotkość skóry

Składniki aktywne: 
Kwas hialuronowy, Mocznik, Alantoina, Masło Shea,  
Olej Tamanu, Rhamnosoft®

Efekty:
■ długotrwałe i głębokie nawilżenie
■  regeneracja Naturalnego Czynnika 

Nawilżającego (NMF)
■ ochrona przed odwodnieniem naskórka (TEWL)
■ zwiększona elastyczność i plastyczność skóry
■ skóra widocznie odświeżona i pełna blasku

Zabieg obejmuje kompleksową pielęgnację twarzy, szyi i okolic oczu. 
Orzeźwienie i nawilżenie naskórka rozpoczyna demakijaż i oczyszczenie skóry 
za pomocą nawilżającej wody micelarnej. Następnie delikatny peeling 
enzymatyczny z papainą, w łagodny sposób złuszcza zrogowaciały 
naskórek. Stymuluje komórki naskórka do odnowy, wspomagając regenerację 
miejsc przesuszonych oraz zapewniając komfort skórze suchej i odwodnionej.

Bogate w wyciąg z kawioru i kwas hialuronowy diamentowe serum pod 
oczy oraz ampułka nawilżająca stanowią skoncentrowany koktajl 
składników odżywczych i regenerujących. Wielowarstwowa maska 
nawilżająca z 10% zawartością mocznika i kwasem hialuronowym niezwykle 
skutecznie nawilża skórę, pozostawiając na długo uczucie komfortu. Maska 
jest też doskonałym środkiem do wykonania relaksacyjnego i odżywczego 
masażu. Zabieg kończy aplikacja kremu wielowarstwowo nawilżającego  
z zawartością 5% mocznika, kwasu hialuronowego oraz Rhamnosoftu®.

Dla wzmocnienia i przedłużenia efektów polecane jest stosowanie  
w pielęgnacji domowej kremu Hydrocream HA-Urea 5%.

Zaleca się wykonanie serii 10 zabiegów 2 razy w tygodniu.

CERA SUCHA I ODWODNIONA

CERA SUCHA I ODWODNIONA
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Nowa  
receptura 

Aquaderm H2O 
Micellar



MSC
Men’s Sebo
Control

Przebieg zabiegu:

Zabieg dla mężczyzn, redukujący stany  
zapalne, zaskórniki, wypryski i podrażnienia.  
Zapobiega powstawaniu zapalenia  
okołomieszkowego, reguluje wydzielanie  
sebum.
Wskazania:
■  skóra mężczyzn
■  skóra zanieczyszczona i podrażniona
■  liczne zaskórniki i stany zapalne
■  nadprodukcja sebum
■  zmęczone i podkrążone oczy
■  podrażnienia po goleniu 

Składniki aktywne: 
Betaina, Proteiny jedwabiu, Happy Skin®, Wyciąg  
z ogórecznika lekarskiego, Wyciąg z oczaru wirginijskiego,  
Wyciąg z zielonej herbaty, Bacillus Ferment, Kofeina,  
Gliceryna, Bisabolol, Wyciąg z korzenia żywokostu,  
Kwas hialuronowy, Syn®-Ake, Syn®-Coll, mocznik,  
kwas hialuronowy, olej arganowy, β-glukan.

Efekty:
■ regeneracja i rewitalizacja
■ redukcja świecenia skóry
■ zmniejszenie  wydzielania sebum
■ poprawa metabolizmu komórkowego
■ redukcja stężenia DHT w skórze
■ redukcja podrażnień i stanów zapalnych
■ ochrona skóry twarzy
■ działanie sebo- bakterio- i myskostatyczne

Zabieg MSC Men’s Sebo Control jest zabiegiem opracowanym specjalnie 
dla panów. Stężenia i dobór składników aktywnych występujących  
w preparatach uwzględniają budowę anatomiczną skóry mężczyzn.  
Po oczyszczeniu twarzy Pianką Myjącą dla Mężczyzn i stonizowaniu skóry 
żelowym tonikiem z oczaru Sensi-Sebo Tonic, należy przygotować  
twarz do eksfoliacji kwasami Pyruvic S 19%. Kwasy użyte w tym zabiegu 
mają działanie delikatne, a zarazem bardzo skuteczne. Polecane są  
dla skóry wrażliwej ze skłonnością do łojotoku. 
W zabiegu występuje Żel antyoksydacyjny przeznaczony do masażu 
owłosionej partii skóry twarzy. Preparat zapobiega powstawaniu stanów 
zapalnych i wrastaniu włosów udrażniając ujścia mieszków włosowych. 
Efekty zabiegu potęguje zastosowanie żelu pod oczy dla mężczyzn, który 
aktywnie rozjaśnia i zapobiega powstawaniu cieni pod oczami. Krem 
kończący ma innowacyjną formę SPRAY’U, co zapewnia łatwą i szybką 
aplikację, bez pozostawiania uczucia tłustego filmu na powierzchni twarzy.
Skutkiem przejścia pełnej terapii zabiegowej jest ustabilizowanie wydzielania 
łoju, nawilżenie skóry, pozbycie się zaskórników i grudek oraz stanów zapalnych.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Msc Cleansing Foam – Pianka Myjąca dla Mężczyzn
Sensi-Sebo Tonic – Żelowy Tonik z Oczaru
Msc Gel – Żel Antyoksydacyjny Dla Mężczyzn
Msc Energizing Under Eye Gel – Żel pod Oczy Dla Mężczyzn
Msc Face Spray Cream – Krem w Spray’u dla Mężczyzn

PIELĘGNACJA DLA MĘŻCZYZN

PIELĘGNACJA DLA MĘŻCZYZN
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Neuro Control Balance  
System NCBS II

Przebieg zabiegu:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
NCBS Acid Cream – Krem NCBS z Kwasami
Antibacterial Cleansing Foam – Antybakteryjna Pianka Myjąca
Purifying Miccelar Lotion – Oczyszczający Płyn Micelarny

NCBS II – zabieg normalizująco-
regenerujący dla skóry łojotokowej, 
redukujący blizny i zmiany 
potrądzikowe na bazie  
kwasu migdałowego.
Wskazania:
■  blizny i przebarwienia potrądzikowe
■  nadmierny łojotok i świecenie skóry
■  nierównomierny koloryt skóry
■  rozszerzone ujścia mieszków  

włosowych – pory
■  skóra tłusta i szara

Składniki aktywne: 
Kwas migdałowy, Kwas laktobionowy

Efekty:
■  regulacja wydzielania sebum i nawilżenia skóry
■ skóra wyraźnie wygładzona
■ eliminacja blizn
■ poprawiona struktura i faktura skóry
■ eliminacja świecenia skóry

Program oparty jest na działaniu kwasów AHA i PHA: kwasu migdałowego 
oraz kwasu laktobionowego. Na skórę aplikowany jest preparat eksfoliujący 
Mande-Lac o stężeniu kwasów 25% lub 35%. Jego innowacyjna formuła  
i system aplikacji pozwala na łatwe i bezpieczne przeprowadzenie 
zabiegu. Mande-Lac jest innowacyjnym produktem samoneutralizującym 
się, dzięki czemu jego działanie nie jest drażniące, a poziom eksfoliacji 
kontrolowany. Po zabiegu naskórek może się delikatnie złuszczać przez 
ok. 2 dni, co przyspiesza regenerację skóry i poprawę jej stanu. 

Ze względu na niskodrażniące cząsteczki kwasów, peeling ten nie 
wykazuje działania fotouwrażliwiającego i może być stosowany również 
u osób z ciemną karnacją oraz latem.

Dla uzyskania optymalnych efektów, należy wykonać w serii  
6 zabiegów, w odstępie 10-14 dni. Dla wzmocnienia i przedłużenia 
działania kuracji zaleca się stosowanie przed, podczas lub po zabiegu, 
kremu NCBS z kwasami (synergistyczne połączenie składników: 
kwasów AHA, BHA i PHA z wyciągami roślinnymi).
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Zabieg dla mężczyzn, redukujący stany  
zapalne, zaskórniki, wypryski i podrażnienia.  
Zapobiega powstawaniu zapalenia  
okołomieszkowego, reguluje wydzielanie  
sebum.
Wskazania:
■  skóra mężczyzn
■  skóra zanieczyszczona i podrażniona
■  liczne zaskórniki i stany zapalne
■  nadprodukcja sebum
■  zmęczone i podkrążone oczy
■  podrażnienia po goleniu 

Składniki aktywne: 
Betaina, Proteiny jedwabiu, Happy Skin®, Wyciąg  
z ogórecznika lekarskiego, Wyciąg z oczaru wirginijskiego,  
Wyciąg z zielonej herbaty, Bacillus Ferment, Kofeina,  
Gliceryna, Bisabolol, Wyciąg z korzenia żywokostu,  
Kwas hialuronowy, Syn®-Ake, Syn®-Coll, mocznik,  
kwas hialuronowy, olej arganowy, β-glukan.

Efekty:
■ regeneracja i rewitalizacja
■ redukcja świecenia skóry
■ zmniejszenie  wydzielania sebum
■ poprawa metabolizmu komórkowego
■ redukcja stężenia DHT w skórze
■ redukcja podrażnień i stanów zapalnych
■ ochrona skóry twarzy
■ działanie sebo- bakterio- i myskostatyczne



Zabieg Regulujący 
na bazie kwasów AHA

Przebieg zabiegu:

Kuracja eksfoliacji kwasami AHA,  
dla skór z nadmiernym łojotokiem 
 i zanieczyszczonych. 
Wskazania:
■  nadmierny łojotok i świecenie skóry
■  rozszerzone pory skórne
■  zaskórniki i wągry
■  tendencja do zmian trądzikowych
■  cera tłusta i mieszana

Składniki aktywne: 
Kwas glikolowy, Kwas mlekowy

Efekty:
■ eliminacja nadmiernego świecenia skóry
■  rewitalizacja i przywrócenie zdrowego wyglądu skóry
■  pory skórne wyraźnie zmniejszone i oczyszczone
■ wyrównany koloryt skóry
■ eliminacja pozostałości potrądzikowych

Kurację regulującą na bazie kwasów AHA wykonuje się w okresie 
wczesnowiosennym i jesiennym. Polega ona na regularnym i kontrolowanym 
złuszczaniu (eksfoliacji) naskórka kwasami AHA o stężeniu 30% i pH 2,6. 
Na odpowiednio przygotowaną skórę aplikowany jest preparat eksfoliujący, 
który może wywołać uczucie mrowienia lub delikatnego szczypania.  
Po krótkim czasie kwas jest zmywany, a pH skóry neutralizowane.

Regularne i krótkotrwałe obniżanie pH skóry pobudza naturalne 
systemy obronne skóry do prawidłowego funkcjonowania, a także 
działa przeciwbakteryjnie, co zapobiega rozwojowi trądziku. 

Zaleca się wykonanie serii 6 zabiegów, 2 razy w tygodniu. W trakcie 
oraz po zakończeniu kuracji skórę należy skrupulatnie chronić przed 
promieniowaniem UV. Na końcowy efekt zabiegów należy poczekać  
ok. 1 miesiąca od zakończenia serii, kiedy skóra jest jeszcze poddana 
zmianom. W razie potrzeby kurację można powtórzyć.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
NCBS Acid Cream – Krem NCBS z Kwasami
Stabilizing Vitamin A Cream – Krem z Witaminą A
Gentle Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust
Antibacterial Cleansing Foam – Antybakteryjna Pianka Myjąca
Hamamelis Tonic – Tonik Hamamelisowy
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Pyruvic Active Peel

Przebieg zabiegu:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
β-Hypo Milk – Mleczko Hipoalergiczne
Antibacterial Cleansing Foam – Antybakteryjna Pianka Myjąca
Pro-Barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym

Kuracja eksfoliacji kwasami AHA,  
dla skór z nadmiernym łojotokiem 
 i zanieczyszczonych. 
Wskazania:
■  nadmierny łojotok i świecenie skóry
■  rozszerzone pory skórne
■  zaskórniki i wągry
■  tendencja do zmian trądzikowych
■  cera tłusta i mieszana

Składniki aktywne: 
Kwas glikolowy, Kwas mlekowy

Efekty:
■ eliminacja nadmiernego świecenia skóry
■  rewitalizacja i przywrócenie zdrowego wyglądu skóry
■  pory skórne wyraźnie zmniejszone i oczyszczone
■ wyrównany koloryt skóry
■ eliminacja pozostałości potrądzikowych

Pielęgnacja skóry problematycznej  
i dojrzałej na bazie kwasu pirogronowego  
w dwóch stężeniach.
Wskazania:
■  skłonność do zmian trądzikowych, 

szczególnie w wieku dojrzałym  
(po 30 roku życia)

■ terapie anty-aging
■ skóra łojotokowa i mieszana
■ skłonność do zmian zapalnych
■ przebarwienia
■  rozszerzone ujścia mieszków włosowych

Składniki aktywne: 
Kwas pirogronowy, Kwas migdałowy, Kwas winowy

Efekty:
■ regulacja keratynizacji naskórka
■  wspomaganie leczenia trądziku łącznie  

z terapią anty-aging
■ regulacja pracy gruczołów łojowych
■ złuszczenie i wygładzenie naskórka
■  redukcja przebarwień i minimalizacja  

ich powstawania

Zabieg należy wykonywać w okresie wiosennym i jesiennym. Jest to 
kontrolowana dermabrazja naskórka za pomocą kwasu pirogronowego.  
W połączeniu z kwasem migdałowym i winowym złuszczają zewnętrzną 
warstwę zrogowaciałych komórek naskórka i wnikają w jego struktury. 
Przedłużone działanie cząsteczek kwasu daje wzmocniony efekt, po kilku 
dniach od zabiegu, dlatego kurację należy kontynuować po upływie 10 dni. 
Kwas pirogronowy i migdałowy mają wysokie właściwości hamowania 
rozwoju bakterii beztlenowych i regulowania pracy gruczołów łojowych,  
a także pobudzają syntezę kolagenu. Wraz z łagodnym kwasem winowym 
działają antystarzeniowo, wygładzają fakturę skóry i jej koloryt.

W przypadku skóry odpornej na działanie kwasów oraz wymagającej 
intensywnej terapii, zabieg może zostać wzmocniony peelingiem 
przygotowującym za pomocą Pyruvic S 19%. Dopiero po tym zabiegu, 
aplikowana zostaje warstwa właściwa Pyruvic A 29%. 

Zaleca się wykonać serię 5 – 10 zabiegów co 10 dni. W razie potrzeby 
zabiegi należy powtórzyć po kilku miesiącach. W trakcie kuracji skórę 
należy chronić przed promieniowaniem UV.
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Pyruvic Skin  
Revenge

Przebieg zabiegu:

Eksfoliacja problematycznej skóry dojrzałej. 
Wskazania:
■  przebarwienia
■  skóra tłusta 
■  rozszerzone pory 
■  skóra tracąca jędrność 
■  blizny potrądzikowe 
■  keratoliza potrądzikowa 
■  keratoliza posłoneczna 
■  fotostarzenie i przedwczesne starzenie skóry 
■  przebarwienia 
■  rozszerzone ujścia mieszków włosowych.

Składniki aktywne: 
Kwas pirogronowy, Kwas salicylowy, Kwas cytrynowy,  
Kwas winowy.

Efekty:
■ ustabilizowana keratynizacjia naskórka
■ prawidłowa praca gruczołów łojowych
■ złuszczenie i wygładzenie naskórka
■ redukcja blizn potrądzikowych
■ redukcja przebarwień i minimalizacja ich powstawania
■ cera o zdrowym blasku i kolorycie
■ zmiejszenie widoczności zmarszczek
■ poprawa jędrności skóry.

Zabieg należy wykonywać w okresie wiosennym i jesiennym.  
Jest to kontrolowana dermabrazja dla skóry wymagającej  
pielęgnacji anty-aging oraz borykającej się z problemami:  
blizn potrądzikowych oraz keratolizą posłoneczną i potrądzikową. 
Kwas pirogronowy i salicylowy hamują rozwój bakterii  
beztlenowych – odpowiedzialnych za rozwój trądziku.  
Kwas cytrynowy nadaje skórze świeży wygląd, rozświetla ją  
i rozjaśnia. Kwas winowy jest antyoksydantem – zapobiega 
powstawaniu i wspomaga walkę z już istniejącymi na skórze 
zmarszczkami.

W przypadku skóry odpornej na działanie kwasów  
oraz wymagającej intensywnej terapii, zabieg może zostać 
wzmocniony peelingiem przygotowującym za pomocą  
Pyruvic S 19%. Dopiero po tym zabiegu, aplikowana  
zostaje warstwa właściwa Pyruvic R 39%.

Zaleca się wykonać serię 5 – 10 zabiegów co 10 dni.  
W razie potrzeby zabiegi należy powtórzyć  
po kilku miesiącach. W trakcie kuracji skórę należy chronić  
przed promieniowaniem UV.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
β-Hypo Milk – Mleczko Hipoalergiczne
Antibacterial Cleansing Foam – Antybakteryjna Pianka Myjąca
Pro-Barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym
β-Hypo Cream SPF 30 – Krem Hipoalergiczny SPF 30
Hydrocream Ha-Urea 5% – Krem Wielowarstwowo Nawilżający
NCBS Acid Cream – Krem NCBS z Kwasami
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Pyruvic Skin  
Revenge
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Aza Ultra Care

Przebieg zabiegu:

Wskazania:
■   trądzik grudkowo-krostkowy
■     trądzik pospolity
■     trądzik zapalny
■     trądzik różowaty w fazie reemisji
■   ostudy i blizny potrądzikowe
■   blizny pozapalne 
■     zapalenie skóry
■   wyrównanie kolorytu skóry

Składniki aktywne: 
Kwas azelainowy, Bisabolol, β-glucan.

Efekty:
■ złuszczenie zrogowaciałego naskórka
■  zmniejszenie trądziku zapalnego,  

grudkowo-krostkowego
■  zmniejszenie objawów trądziku różowatego  

oraz zahamowanie nawrotu fazy aktywnej
■  redukcja blizn lub widoczności blizn pozapalnych  

i potrądzikowych
■  inhibicja rozwoju mikroorganizmów powodujących 

trądzik i stany zapalne

Zabieg AZA ULTRA CARE powoduje skuteczne zahamowanie rozwoju 
bakterii, zmniejszenie wydzielania sebum; dzięki czemu sprawia,  
że skóra jest piękna, gładka, bez trądziku oraz bez przebarwień.

AZA ULTRA CARE to zabieg przeznaczony dla bardzo wrażliwej skóry, 
która boryka się z problemami trądziku, tendencjami do trądziku 
różowatego, oraz nadmiernym rogowaceniem. Już od pierwszych chwil 
trwania zabiegu, chcemy by skóra była chroniona przez takie składniki 
aktywne jak: bisabolol czy β-glucan. Dlatego też demakijaż i tonizację 
wykonujemy preparatami przeznaczonymi dla skór wrażliwych, 
atopowych i alergicznych z serii β-hypo. Peeling z kwasu azelainowego 
(AZAPEEL 20%) to peeling chemiczny oparty na działaniu 
złuszczającym, rozjaśniającym i antybakteryjnym. Jego dość wysokie,  
jak na kwas do eksfoliacji, pH (4,5) nie podrażnia skóry. Kwas ten  
nie wymaga neutralizacji, może być stosowany przez cały rok.  
Jego niezwykłą zaletą jest to, że rozjaśnia skórę jedynie w miejscach 
występowania problemów (ostudy, blizny potrądzikowe, blizny 
pozapalne, przebarwienia) nie działając rozjaśniająco na pozostałą  
część skóry. Dopełnieniem zabiegu jest krem-żel AZA ULTRA CARE 
CREAM – krem pielęgnacyjny, który zawiera w sobie znaczną ilość kwasu 
azealinowego. Krem stosowany codziennie rano i wieczorem hamuje 
rozwój bakterii powodujących trądzik, zmniejsza świecenie się skóry, 
reguluje wydzielanie sebum, wyrównuje jej koloryt.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
β-Hypo Milk – Mleczko Hipoalergiczne 
β-Hypo Tonic – Tonik Hipoalergiczny
Aza Ultra Care Cream – Krem Pielęgnacyjny z Kwasem Azelainowym

Zabieg z kwasem azelainowym dla skóry  
ultra wrażliwej, tłustej oraz ze skłonnością  
do powstawania trądziku różowatego.



Rosacea Hydro-Lipid

Przebieg zabiegu:

Profesjonalna pielęgnacja  
skóry naczyniowej, skłonnej  
do trądziku różowatego.  
Cera sucha i łuszcząca się.
Wskazania:
■  cera sucha i łuszcząca
■  rozszerzone naczynka
■  zaczerwienienie i uczucie pieczenia
■  nerwice naczyniowe (flushing)
■  skłonność do trądziku różowatego

Składniki aktywne: 
Masło Shea, Hesperydyna, Kwas laktobionowy 
i Glukonolakton, Algi morskie, Róża stulistna,  
Chlorek wapnia, Niacynamid, Kasztanowiec

Efekty:
■ redukcja rumienia napadowego
■ skóra nawilżona i natłuszczona
■ regeneracja hydrolipidowa
■ redukcja podrażnienia i grudek naczyniowych
■ pobudzenie autoregeneracji

Demakijaż i tonizacja skóry odbywa się za pomocą żelu micelarnego 
Rosa-calm gel, który nie zawiera żadnych środków drażniących, a 
składnikiem myjącym jest naturalny aminokwas – betaina. Składnik ten 
doskonale łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, a także nawilża 
skórę twarzy i powiek. Peeling z kwasami NCBS 12%, oparty na 
działaniu kwasu laktobionowego i glukonolaktonu, złuszcza martwy 
naskórek i jednocześnie pozytywnie wpływa na stan naczyń 
włosowatych, regenerację naskórka oraz stan jego nawilżenia.

Kolejne etapy zabiegu to zarazem intensywna i zaawansowana 
pielęgnacja, jak i aromatyczny relaks w atmosferze różanego ogrodu. 
Silnie odżywcza maska Rosaline opracowana została szczególnie dla 
skóry naczyniowej suchej i odwodnionej. Dostarcza bioaktywnie czynne 
składniki, wzmacniające ściany naczynek krwionośnych i zmniejszające 
ciśnienie wewnątrz nich: hesperydynę, escynę z kasztanowca, 
nicynamid. Ponadto bogata w naturalne związki tłuszczowe uzupełnia 

skład lipidowy naskórka, przynosząc natychmiastowy komfort 
skórze ściągniętej i odwodnionej. 

Kuracja skutecznie łagodzi zaczerwienienia, uczucie pieczenia skóry 
oraz zmniejsza nadreaktywność naczyń na niekorzystne czynniki 
zewnętrzne (np.: ostre jedzenie, wysoka temperatura, emocje). 

Terapię zaleca się wykonać w serii 10 zabiegów,  
2 razy w tygodniu. Dla uzyskania optymalnych  
efektów zabiegu, zaleca się stosowanie  
pielęgnacji domowej z linii Rosacea.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Rosaline Cream – Krem dla Skóry Naczyniowej
Rosa-Calm Gel – Łagodzący Żel Micelarny
Papaina Peeling – Peeling Enzymatyczny z Papainą
Melilot Mask – Maska z Nostrzyka
β-hypo Night Cream – Krem Hipoalergiczny na Noc
Pro-Barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym
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Rosacea Balance

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Rosa-Calm Gel – Łagodzący Żel Micelarny
Papaina Peeling – Peeling Enzymatyczny z Papainą
Active Couperose Cream – Krem na Rozszerzone Naczynia Krwionośne
Melilot Mask – Maska z Nostrzyka
β-hypo Night Cream – Krem Hipoalergiczny na Noc

Specjalistyczna pielęgnacja skóry  
naczyniowej skłonnej do trądziku różowatego.  
Cera ze skłonnością do łojotoku.
Wskazania:
■  cera mieszana i tłusta
■  rozszerzone naczynka
■  zaczerwienienia
■  nerwice naczyniowe (flushing)
■  skłonność do trądziku różowatego

Składniki aktywne: 
Wyciąg z łopianu, Cynk PCA, Witamina B7, Hesperydyna, 
Kwas laktobionowy i Glukonolakton, Róża stulistna, Chlorek 
wapnia, Niacynamid, Kasztanowiec i Miłorząb japoński

Efekty:
■ redukcja świecenia i łojotoku
■ redukcja podrażnień i grudek
■ minimalizacja zaczerwienienia
■ pobudzenie autoregeneracji
■ redukcja rumienia napadowego

Przebieg zabiegu:

nadmiernego łojotoku. Przez 20 minut dostarcza bioaktywnie czynną 
hesperydynę i pozostałe składniki wzmacniające naczynia nie obciążając 
skóry składnikami tłuszczowymi – reguluje pracę gruczołów łojowych.

Kuracja skutecznie łagodzi  
zaczerwienienia oraz zmniejsza  
nadreaktywność skóry  
na niekorzystne czynniki  
zewnętrzne (emocje,  
wysoka temperatura).

Terapię zaleca się wykonać  
w serii 10 zabiegów, 2 razy  
w tygodniu. Dla uzyskania 
optymalnych efektów zabiegu, 
zaleca się stosowanie pielęgnacji 
domowej z linii Rosacea.

Zabieg oparty na wyciągu z róży stulistnej jest aromatyczną 
kuracją, która pozwala również na emocjonalne odprężenie,  
co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na układ krążenia.

Przygotowanie skóry do zabiegu odbywa się przy użyciu 
niezwykle łagodnego żelu micelarnego Rosa-calm gel, który nie 
zawiera żadnych środków drażniących, a składnikiem myjącym 
jest naturalny aminokwas – betaina. Składnik ten doskonale 
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, a także nawilża skórę 
twarzy i powiek. Peeling z kwasami NCBS 12% oparty na 
działaniu kwasu laktobionowego i glukonolaktonu to aktywna 
część zabiegu: złuszcza martwy naskórek i jednocześnie 
pozytywnie wpływa na stan naczyń włosowatych, regenerację 
naskórka i stan jego nawilżenia.

Lekka maska Redness Relief aktywowana wodą różaną 
opracowana została szczególnie dla skór naczyniowych z problemem 
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Algae 
Re-Vitalization

Przebieg zabiegu:

Zabieg regenerująco-nawilżający  
z wykorzystaniem alg morskich.
Wskazania:
■  każdy rodzaj cery:
 sucha
 tłusta
 dojrzała
 cera palacza
 mieszana
■ skóra podrażniona
■  skóra wymagająca rewitalizacji  

(np.: po nadmiernej ekspozycji 
słonecznej, lub ekspozycji na zimno) 

Składniki aktywne: 
Porphyra umbilicalis, Spirulina Maxima, Laminaria Digitata, 
Fucus vesiculosus, Koenzym Q10

Efekty:
■ nawilżenie i rewitalizacja skóry
■ przyśpieszenie metabolizmu komórkowego
■ rozświetlenie i rozjaśnienie cery
■ zmiękczenie skóry
■ obniżenie TEWL
■ przywrócenie zaburzonej równowagi fizjologicznej skóry
■ wzmocnienie bariery lipidowej naskórka
■ ochrona przed infekcjami
■ wyciszenie stanów zapalnych
■ poprawa jędrności skóry

Zabieg ALGAE RE-VITALIZATION czerpie swoją niezwykłą  
skuteczność z zastosowania składników z głębi mórz i oceanów.  
Na każdym etapie trwania zabiegu łączymy bogactwo składników 
aktywnych pochodzących z ostryg oraz różnych gatunków alg (Porphyra 
umbilicalis, Spirulina Maxima, Laminaria Digitata, Fucus vesiculosus).  
Efekt jest oszałamiający. Skóra staje się gładka, jędrna, rozjaśniona, 
dostaje ogromny zastrzyk antyoksydantów, które pozwalają jej  
skutecznie walczyć z wolnymi rodnikami. Demakijaż wykonywany  
jest delikatnym, lecz niezwykle skutecznym preparatem – nawilżającą 
wodą  micelarną. Peeling średnioziarnisty (SCRUB-OYSTER)  
delikatnie ściera martwy naskórek przygotowując skórę do przyjęcia 
składników aktywnych zawartych w ujędrniającym serum z morskich 
ostryg i w mikroalgowej masce błękitnej.
Zostaje wzmocniona bariera hydro-lipidowa skóry, która zyskuje blask  
i nawilżenie, poprawia się jej jędrność i przyśpiesza regeneracja.
Zwieńczeniem zabiegu jest położenie żelu z algami pod oczy oraz 
energetyzującego kremu OxyQ10 na skórę twarzy, które są również 
polecane do pielęgnacji domowej.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Aquaderm H2O Micellar – Nawilżająca Woda Micelarna
OxyQ10 Cream – Energetyzujący Krem OxyQ10

Under Eye Gel – Żel z Algami pod Oczy
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β-Therapy  
Sensitive Care

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
β-hypo Milk – Mleczko Hipoalergiczne
β-hypo Tonic – Tonik Hipoalergiczny
Papaina Peeling – Peeling Enzymatyczny z Papainą
β-hypo Cream SPF 30 – Krem Hipoalergiczny SPF 30
β-hypo Night Cream – Krem Hipoalergiczny na Noc

Natychmiastowe ukojenie i wyciszenie skóry  
wrażliwej, nadreaktywnej i alergicznej  
– bez barwników i sztucznych zapachów.
Wskazania:
■  skóra wrażliwa i nadreaktywna
■  niska tolerancja kosmetyków
■  skóra podrażniona  

– kosmetyk, słońce, wiatr
■  suchość naskórka i łuszczenie

Składniki aktywne: 
Beta-glukan, Wapń, Bisabolol, D-pantenol,  
Kasztanowiec i Miłorząb japoński, Hamamelis,  
Filtry mineralne

Efekty:
■ wzmocnienie odporności skóry (immunoprotekcja)
■ zwiększenie tolerancji skóry na kosmetyki
■ skóra wyraźnie spokojniejsza i nawilżona

Przebieg zabiegu:

oparte jest głównie na działaniu β-glukanu – innowacyjnego składnika 
odczulającego oraz łagodzącego bisabololu.

W wypadku nagłego podrażnienia, zabieg można wykonać jednorazowo, 
jednak w przypadku skór alergicznych o niskim progu tolerancji zaleca się 
wykonanie serii 5 zabiegów, 2 razy w tygodniu.

Dla wzmocnienia i przedłużenia terapii zaleca się stosowanie pielęgnacji 
domowej z linii β-hypo.

Zabieg z wykorzystaniem wszystkich produktów z linii β-Therapy 
Sensitive Care to ulga i ukojenie dla cer bardzo wymagających, 
podatnych na uczulenia lub podrażnienia. Przyczyną takich  
reakcji mogą być m.in.: czynniki zewnętrzne, kosmetyki i zabiegi 
kosmetyczne (np. mikrodermabrazja, eksfoliacja na bazie kwasów).

Zabieg rozpoczyna łagodzący demakijaż i oczyszczenie skóry. 
Mleczko i tonik β-hypo, zawierające d-pantenol, bisabolol 
i allantoinę zmniejszają podrażnienia i nadwrażliwość skóry. 
Łagodny peeling enzymatyczny z papainą delikatnie złuszcza 
zrogowaciały naskórek. Ponadto enzym papainy wykazuje 
działanie przeciwdrobnoustrojowe, co pomaga przywrócić 
odporność skóry.

Aktywna część zabiegu to wprowadzenie skoncetrowanej ampułki 
β–hypo i aplikacja algowo-żelowej maski β-hypo. Ich działanie 
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Pyruvic Sensi Skin

Przebieg zabiegu:

Eksfoliacja skóry delikatnej i problematycznej  
z użyciem kwasu pirogronowego.
Wskazania:
■  wszystkie rodzaje cery
■  skóra delikatna i problematyczna  

w pielęgnacji
■  skłonność do zmian zapalnych  

i podrażnień
■  skóra z teleangiektazjami  

i jednoczesnym nadmiernym  
łojotokiem lub suchością skóry

■  fotostarzenie i przedwczesne  
starzenie skóry

■  rozszerzone ujścia mieszków włosowych

Składniki aktywne: 
Kwas pirogronowy, Kwas mlekowy, Kwas szikimowy, Kwas 
laktobionowy

Efekty:
■ złuszczenie i wygładzenie naskórka
■ regulacja keratynizacji naskórka
■ nawilżenie skóry
■ regulacja pracy gruczołów łojowych
■  zmniejszenie wrażliwości skóry na czynniki zewnętrzne

Zabieg należy wykonywać w okresie wiosennym i jesiennym. Polega on na 
kontrolowanym i delikatnym złuszczaniu naskórka kwasem pirogronowym 
oraz towarzyszącymi mu w preparacie łagodnymi kwasami o działaniu 
nawilżającym, wzmacniającym barierę naskórkową i łagodzącym. Efekty 
zabiegu widoczne są już po kilku dniach od jego wykonania – łagodna formuła 
preparatu minimalizuje możliwość podrażnienia i ma przedłużone działanie. 

Na odpowiednio przygotowaną skórę aplikowany jest preparat 
eksfoliujący, który po krótkim czasie jest zmywany wodą  
i neutralizowany preparatem, przywracającym prawidłowe pH skóry.

Regularne poddawanie się zabiegowi Pyruvic Sensi Skin systematyzuje 
pracę skóry (gruczołów łojowych i keratynizację naskórka), przyczyniając 
się do zmniejszenia widoczności porów oraz do ich odblokowywania. 

Zaleca się wykonać serię 5-10 zabiegów co 10 dni. W razie potrzeby 
zabiegi należy powtórzyć po kilku miesiącach. W trakcie kuracji skórę 
należy chronić przed promieniowaniem UV.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
β-Hypo Milk – Mleczko Hipoalergiczne
Pro-Barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym
β-Hypo Cream SPF 30 – Krem Hipoalergiczny SPF 30
β-Hypo Night Cream – Krem Hipoalergiczny na Noc 
NCBS Acid Cream – Krem NCBS z Kwasami
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Lactobionic  
Pro-System

Pyruvic Sensi Skin

Odnawiająca terapia dla skóry wrażliwej  
z zastosowaniem drogocennego  
kwasu laktobionowego.
Wskazania:
■  skóra wrażliwa
■  rozszerzone naczynia krwionośne
■  skłonność do trądziku różowatego
■  uczucie napięcia i ściągnięcia skóry

Składniki aktywne: 
Kwas laktobionowy, Kwas hialuronowy, Alantoina,  
Witamina A, Witamina C, Witamina E, Mocznik,  
Masło Shea, Olej z pestek brzoskwini

Efekty:
■ skóra nawilżona i zregenerowana
■ wyraźnie zmniejszona widoczność teleangiektazji
■ eliminacja uczucia napięcia i ściągnięcia skóry
■ redukcja rumienia 
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Przebieg zabiegu:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
β-hypo Milk – Mleczko Hipoalergiczne 
β-hypo Tonic – Tonik Hipoalergiczny
Lactobionic Serum – Serum z Kwasem Laktobionowym
Lactobionic Cream – Krem z Kwasem Laktobionowym

Pielęgnacja na bazie kwasu laktobionowego to idealne ukojenie oraz 
rozwiązanie problemów związanych z wrażliwością i nadreaktywnością skóry. 
Na skórę aplikowany jest kwas laktobionowy o stężeniu 33% i pH 2,2, który 
w delikatny sposób złuszcza martwe komórki naskórka, pozostawiając skórę 
gładką i miękką w dotyku. Jego dobroczynne i wszechstronne właściwości 
wpływają na silne nawilżenie skóry, wzmocnienie naczyń krwionośnych oraz 
złagodzenie podrażnień. Po 20 minutach kwas jest zmywany a jego działanie 
zostaje wzmocnione przez aplikację delikatnego serum z kwasem 
laktobionowym o aksamitnej konsystencji, które wzbogacone zawartością 
alantoiny, kwasu hialuronowego oraz mocznika wspomaga i przyspiesza 
odnowę naskórka. Pełną ochronę skóry uzyskujemy na zakończenie zabiegu, 
poprzez zastosowanie kremu z kwasem laktobionowym, jest on idealnym 
opatrunkiem dla skóry wrażliwej. 

Zabieg zaleca się wykonywać w serii 10 zabiegów, 2 razy w tygodniu.

Systematycznie wykonywana kuracja połączona z pielęgnacją domową 
przynosi rewolucyjne i wzmocnione efekty, wyraźnie widoczne na skórze. 



Stem Cells Care 
Treatment

Przebieg zabiegu:

Odmładzająco-rewitalizująca pielęgnacja 
skóry oparta na komórkach macierzystych 
jabłoni szwajcarskiej. Zabieg wykorzystujący 
niezwykłe, odmładzające właściwości  
komórek macierzystych jabłoni szwajcarskiej.  
Wyselekcjonowane komórki macierzyste  
tej odmiany cechuje długowieczność  
(jabłka mogą być przechowywane przez 
wiele miesięcy i zachowują świeżość). 
Wskazania:
■  cera dojrzała 
■  skóra przesuszona 
■  skóra wymagająca odbudowy  

i regeneracji po serii zabiegów inwazyjnych

Efekty:
■ opóźnianie procesów starzenia
■ regeneracja i rewitalizacja skóry
■ zmniejszenie zmarszczek
■ poprawa elastyczności i jędrności skóry
■ wygładzenie naskórka
■ poprawa nawilżenia

W aktywnej fazie zabiegu zostaje wmasowany odmładzający  
koktajl z komórkami macierzystymi a następnie skóra zostaje  
otulona Maską-mus, która działa ochronnie na komórki macierzyste 
skóry, opóźnia procesy starzenia. Odżywia i nawilża skórę  
czyniąc ją jedwabiście miękką i gładką. Konsystencja musu sprawia,  
że aplikacja maski jest wyjątkowo przyjemna, a zabieg stanowi 
znakomity relaks.

Składniki aktywne: 
Komórki macierzyste jabłoni szwajcarskiej  
(PhytoCellTec Malus Domestica), Kwas hialuronowy,  
Kompleks anti-aging, Tripeptyd biomimetyczny,  
Syn®-Ake, Syn®-Coll, Witamina A

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Gentle Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust
Velvet Cream Clinique – Aksamitna Śmietanka do Demakijażu
Velvet Tonic – Aksamitny Tonik
Biomimetic Serum – Serum Wygładzające z Peptydami
Biomimetic Peptide Cream – Krem z Peptydami Biomimetycznymi
Age Control Cream – Krem Kontrola Wieku
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Age Reverse

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Velvet Cream Clinique – Aksamitna Śmietanka do Demakijażu
Velvet Tonic – Aksamitny Tonik
Age Reverse Cream – Krem Wypełniająco-Modelujący
Line Filler – Aktywny Korektor Zmarszczek

Liftingująco-odmładzający zabieg na bazie 
kompleksu enzymatycznego i protein 
napinających.
Wskazania:
■  skóra dojrzała
■  utrata jędrności i gęstości skóry
■  utrata owalu twarzy
■  cera nieprawidłowo gojąca się i szorstka
■  skóra szara, pozbawiona blasku  

i o nierównomiernym kolorycie
■  skóra potrzebująca rewitalizacji.

Składniki aktywne: 
Proteiny pszenicy, Sacharydy, Silikony, Skwalen,  
Bacillus Ferment, Bez Czarny, Morszczyn  
Pęcherzykowaty, Papaina, Syn®-Ake, Syn®-Coll,  
Kwas hialuronowy, Olej z pestek brzoskwini

Efekty:
■ spowolnienie i odwrócenie  procesów starzenia
■ silny lifting
■ poprawa owalu twarzy
■ wypłycenie zmarszczek
■ odżywienie skóry
■ nadanie cerze promiennego wyglądu
■ regeneracja i rewitalizacja
■ pobudzenie naturalnych procesów regeneracji
■ zmiękczenie naskórka
■ intensywne nawilżenie
■ pobudzenie skóry do produkcji włókien kolagenowych
■ ujędrnienie i poprawa napięcia i gęstości skóry

Przebieg zabiegu:

Demakijaż rozpoczynamy od mleczka Velvet Cream Clinique i toniku 
Velvet Tonic, które dzięki bogactwu aminokwasów jedwabiu pozostawiają 
skórę aksamitnie miękką i nawilżoną. Kolejnym etapem zabiegu  
jest peeling. Starannie dobrany skład zastosowanego Biopeelingu,  
to połączenie dwóch enzymów proteolitycznych: papainy i Bacillus 
ferment. Peeling ten jest alternatywą dla kwasów AHA, pozwala na 
łagodne złuszczenie naskórka, bez drastycznego obniżania pH skóry. 
Podobnie jak po zastosowaniu peelingów kwasowych, fibroblasty zostają 
pobudzone do produkcji kolagenu i elastyny, skóra zostaje wygładzona  
i rozświetlona. Peeling ten jest dostosowany do wykonania firmowego 
masażu liftingującego BioLift Massage, wzmacniającego jego działanie.

W zabiegu zastosowano wysoce liftingującą maskę peel-off SHOCK 
LIFT MASK. Z troski o Panie ze szczególnie wrażliwą skórą Charmine 
Rose® zaleca stosowanie BAZY ŁAGODZĄCEJ POD MASKĘ 
PEEL-OFF poprawiającej odczucia podczas zdejmowania maski.

Zabieg obejmuje również pielęgnację okolic oczu. Aktywny Korektor 
Zmarszczek-Line Filler stosowany regularnie, dzięki zawartości 
Volufiliny® wypełnia kurze łapki.

Działanie zabiegu dopełnia krem wypełniająco-modelujący AGE 
REVERSE. Sacharydy, kwas hialuronowy, algi i wyciąg z Bzu Czarnego 
działają nawilżająco, napinająco, wygłądzająco i antyoksydacyjnie. 
Krem polecany jest do pielęgnacji domowej jako baza pod makijaż.  
W celu podtrzymania efektów kuracji AGE REVERSE, zaleca się 
stosowanie odpowiedniej kuracji domowej. Kurację zaleca się  
wykonać w serii, w odstępach jeden zabieg na 7-10 dni.
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Magia Hawajów

Przebieg zabiegu:

Kosmetyczny botoks.  
Wypłycenie zmarszczek mimicznych  
z zastosowaniem peptydów z jadu żmii.
Wskazania:
■  zmarszczki mimiczne
■  głębokie zmarszczki i bruzdy
■  utrata elastyczności i jędrności
■  zmieniony owal twarzy

Składniki aktywne: 
Syn®-Ake, Syn®-Coll, Spirulina

Efekty:
■ zredukowana głębokość zmarszczek
■ wygładzona faktura skóry
■ poprawa owalu twarzy
■ redukcja mikroskurczy mięśni
■ skóra wyraźnie rozświetlona i młodsza

Zabieg Magia Hawajów to nowatorska pielęgnacja-rytuał, którego 
technika wykonania ma ogromny wpływ na efekty. Po dokładnym 
oczyszczeniu twarzy aplikowana jest maska hydrożelowa oparta  
na liofilizowanej bioaktywnej spirulinie, która bogata w aminokwasy, 
niezwykle silnie odżywia skórę. Maska ta pozostaje na całej twarzy  
oraz szyi przez ok. 40 minut. Kolejne etapy zabiegu skupiają się na 
zmarszczkach mimicznych oraz bruzdach. Wzdłuż linii zmarszczek 
nakładane są płatki modelujące, nasączone specjalnym płynem 
aktywująco-żelującym. Po kilku minutach, płatki są usuwane,  
a w ich miejsce wprowadzone serum z Syn®-Ake. Zakończeniem 
zabiegu jest aplikacja kremu regeneracyjnego. Zabieg natychmiastowo 
poprawia jakość skóry, która staje się gładka, wyrównana i świetlista.

Serum z Syn®-Ake należy stosować po zabiegu codziennie rano i/lub 
wieczorem do wyczerpania zawartości ampułki. Zaleca się także codzienne 
stosowanie biomimetycznego kremu z peptydami biomimetycznymi. 

Długotrwały efekt „kosmetycznego botoksu” jest widoczny  
tylko przy regularnej pielęgnacji domowej z użyciem wskazanych 
produktów. 

Dla uzyskania ciągłości 
efektu zaleca się 
powtórzenie zabiegu  
po 3 miesiącach.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Orange Milk – Mleczko Pomarańczowe
Orange Water Tonic – Tonizująca Woda Pomarańczowa
Biomimetic Peptide Cream – Krem z Peptydami Biomimetycznymi
Spirulina Pills – Tabletki ze Spiruliną
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TENSE DNA
Zabieg napinająco-wygładzający dla skóry dojrzałej. 
Skutecznie poprawia napięcie i elastyczność skóry,  
która charakteryzuje się pierwszymi zmianami. Zabieg 

dodatkowo zawiera fitoplacentę z pomarańczy, która posiada silne 
działanie nawilżające i poprawiające napięcie oraz wigor komórek. 
Tonizuje i aktywuje oddychanie komórkowe, „zmuszając” ją do produkcji 
większej ilości składników odżywczych. A wyciągi z otrębów pszennych 
oraz z aloesu łagodzą podrażnienia, działają regenerująco i wygładzają.

O2 DNA
Zabieg dotleniająco-rozświetlający dla skóry dojrzałej 
szarej i słabo odżywionej. Zawarte w zabiegu dodatkowe 
składniki aktywne skutecznie poprawiają mikrokrążenie 

oraz regenerują skórę. Bogaty w mikroelementy wyciąg z morszczynu 
poprawia jej metabolizm i wspomaga usuwanie toksyn. Wyciągi z zielonej 
herbaty, nostrzyka oraz skrzypu polnego przyspieszają odnowę komórkową 
i rozświetlają skórę, która staje się wyraźnie młodsza i pełna blasku.

CALM DNA
Zabieg wzmacniająco-obkurczający rozszerzone  
naczynia krwionośne dla skóry dojrzałej. Zawarte  
w zabiegu wyciągi z kasztanowca, miłorzębu 

japońskiego i limonki zmniejszają ciśnienie wewnątrz naczyń krwionośnych 
oraz usprawniają mikrokrążenie, a wyciąg z prawoślazu nawilża oraz 
wygładza naskórek. Natychmiastowo uspokaja skórę skłonną do 
zaczerwienień, łagodzi podrażnienia i wspomaga regenerację naskórka.

Sparks of Venus
Narodziny Venus – odmładzający zabieg  
na bazie DNA roślinnego, fitohormonów  
i kolagenu.
Wskazania:
■  skóra dojrzała z pierwszymi zmarszczkami
■  rozszerzone naczynia krwionośne
■  skóra szara, niedotleniona
■  nadmierne świecenie i rozszerzone pory
■  cera sucha, tracąca elastyczność

Składniki aktywne: 
Roślinne DNA, Kolagen, Fitohormony, Lecytyna sojowa 

Rodzaje zabiegów:

NORMA-SEBO DNA
Zabieg regenerująco-stabilizujący. Opracowany 
dla skóry dojrzałej, która charakteryzuje się 
nadmierną produkcją serum i tendencją do 

świecenia. Zabieg działa przeciwstarzeniowo jednocześnie 
reguluje pracę gruczołów łojowych. Dodatkowe składniki 
aktywne: wyciąg z hamamelisu i d-pantenol przyspieszają 
ziarninowanie uszkodzonego naskórka, co przyspiesza 
regenerację oraz łagodzi podrażnienia.

ANTI-AGING DNA
Zabieg przeciwzmarszczkowy dla skóry suchej  
i dojrzałej. Dodatkowa zawartość witaminy A i E, 
oleju brzoskwiniowego i z kiełków pszenicy 

wzmacnia płaszcz hydrolipidowy skóry, chroniąc ją przed utratą 
wody (TEWL) oraz wygładza naskórek. Zabieg pobudza produkcję 
kolagenu i elastyny oraz uszczelnia naczynia włosowate, co hamuje 
efekty starzenia się skóry. Idealny dla kobiet po okresie menopauzy.

Zaleca się wykonanie serii 5 zabiegów 2 razy w tygodniu.
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Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Papaina Peeling – Peeling Enzymatyczny z Papainą
Juvenile Cream Intensive Regeneration – Krem Odmładzający „Intensywna Regeneracja”
Juvenile Cream with Vitaimns C+E – Odmładzający Krem z Witaminami C+E
Under Eye Mask-Cream – Maska-Krem pod Oczy
Line Filler – Aktywny Korektor Zmarszczek



Glowing C-Therapy 

Przebieg zabiegu:

Złuszczająco-rozświetlający zabieg  
z wyciągiem z Aceroli i kwasem migdałowym.
Wskazania:
■  skóra szara i pozbawiona blasku
■  przedwczesne starzenie się skóry
■  fotostarzenie – zmarszczki, wiotkość, 

drobne plamy posłoneczne
■  nierówny koloryt skóry
■  skóra naczynkowa 

Składniki aktywne: 
Wyciąg z aceroli (Malphighia Glabra), Niacynamid,  
Kwas migdałowy, Kwas laktobionowy

Efekty:
■ rozświetlona, pełna blasku skóra
■ intensywna odbudowa i wygładzenie naskórka
■ wyrównanie kolorytu skóry
■ regeneracja włókien kolagenowych
■ skóra wyraźnie odmłodzona i ujędrniona

Glowing-C therapy to innowacyjny zabieg polecany  
zarówno dla skóry dojrzałej jak i dla osób młodych  
z przedwczesnymi oznakami starzenia się skóry. 

Polega na aplikacji maski złuszczająco-rozświetlającej  
utworzonej na bazie Mande-Lac 25% (kwasu migdałowego  
i laktobionowego) oraz bio-aktywnego proszku  
antyoksydacyjnego. Proszek stanowią dwa składniki  
o silnym działaniu odmładzającym i rewitalizującym:  
niacynamid oraz wyciąg z aceroli.

Zabieg działa silnie przeciwstarzeniowo, skóra staje się gładka  
i odzyskuje naturalny blask. Zawartość kwasów działa także silnie 
regenerująco – stymulują one głęboką regenerację skóry, spłycają 
zmarszczki mimiczne i powierzchowne, a także likwidują drobne 
pozostałości potrądzikowe i posłoneczne. Zabieg należy powtórzyć 
kilkakrotnie w odstępie 10-14 dni, może być stosowany również  
w okresie letnim i nie wyłącza z codziennego życia.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Orange Milk – Mleczko Pomarańczowe
Orange Water Tonic – Tonizująca Woda Pomarańczowa
Juvenile Cream with Vitamins C+E – Odmładzający Krem z Witaminami C+E
Pro-barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym
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Feruglic Anty-Age
Złuszczająco-rozświetlający zabieg  
z wyciągiem z Aceroli i kwasem migdałowym.
Wskazania:
■  skóra szara i pozbawiona blasku
■  przedwczesne starzenie się skóry
■  fotostarzenie – zmarszczki, wiotkość, 

drobne plamy posłoneczne
■  nierówny koloryt skóry
■  skóra naczynkowa 

Składniki aktywne: 
Wyciąg z aceroli (Malphighia Glabra), Niacynamid,  
Kwas migdałowy, Kwas laktobionowy

Efekty:
■ rozświetlona, pełna blasku skóra
■ intensywna odbudowa i wygładzenie naskórka
■ wyrównanie kolorytu skóry
■ regeneracja włókien kolagenowych
■ skóra wyraźnie odmłodzona i ujędrniona

Antyoksydacyjny program dla skóry  
dojrzałej z kompleksem kwasów AHA,  
kwasem ferulowym i szikimowym.
Wskazania:
■  skóra dojrzała
■  cera sucha, cienka i delikatna
■  starzenie i fotostarzenie – zmarszczki, 

wiotkość, drobne plamy posłoneczne
■  urtata jędrności i sprężystości skóry

Składniki aktywne: 
Kwas glikolowy, Kwas ferulowy, Kwas szikimowy,  
Kwas cytrynowy, Kwas winowy, Kwas mlekowy

Efekty:
■ szybka poprawa wyglądu i kondycji skóry
■ zmniejszone oznaki fotostarzenia
■ skóra widocznie młodsza i bardziej sprężysta
■ skóra miękka i gładka w dotyku
■ poprawa sprężystości i gęstości skóry

CERA DOJRZAŁA
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Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Velvet Cream Clinique – Aksamitna Śmietanka do Demakijażu
Velvet Tonic – Aksamitny Tonik
Ferulac HA Serum – Serum Hialuronowo-Ferulowe
Pro-barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym

Przebieg zabiegu:

Zabieg Feruglic Anty-Age łączy w sobie moc działania nowoczesnych 
substancji czynnych wspartych siłą natury, pochodzącą z ekstraktów 
roślinnych.

Zabieg polega na wielowarstwowym delikatnym złuszczaniu naskórka 
za pomocą antyoksydacyjnego peelingu 7-kwasów o stężeniu 36%. 
Pomiędzy warstwami aplikowany jest kwas ferulowy 10% – jedno  
z odkryć współczesnej kosmetologii, który wykazuje niezwykle silne 
działanie antyoksydacyjne i odmładzające.

Zabieg kończy aplikacja łagodzącego kremu z kwasem szikimowym, 
którego działanie polega na łagodzeniu działania kwasów, 
przyspieszenie regeneracji naskórka oraz wzmocnienie bariery 
ochronnej skóry. Polecany jest także do codziennego stosowania  
w przypadku skóry bardzo suchej i skłonnej do podrażnień.

Efekty zabiegu są spektakularne – skóra jest aksamitnie wygładzona, 
nawilżona i rozświetlona. Objawy podrażnień i szorstkości w przypadku 

skór łuszczących się, w sposób widoczny zredukowane.  
Skóra jest lepiej zabezpieczona przed wpływem czynników 
zewnętrznych.

System oferuje prosty, praktyczny, bezpieczny  
i innowacyjny sposób na uzyskanie doskonałych  
wyników w krótkim czasie.

Optymalna częstotoliwość zabiegów:  
co 7-10 dni. Zaleca się również  
stosowanie pielęgnacji  
uzupełniającej w warunkach  
domowych z użyciem  
Ferulac Ha Serum.
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Age Control  
& Defence

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Velvet Cream Clinique – Aksamitna Śmietanka Do Demakijażu
Velvet Tonic – Aksamitny Tonik
Age Control Cream – Krem Kontrola Wieku

Aktywna kontrola procesów starzenia  
i pobudzenie systemów naprawczych skóry.
Wskazania:
■  skóra dojrzała 
■  utrata jędrności i gęstości skóry 
■  cera  nieprawidłowo gojąca się i szorstka 
■  skóra szara, pozbawiona blasku  

i o nierównomiernym kolorycie 
■  niedobór mikro- i makroelementów  

w strukturach skóry 
■  cera wyraźnie potrzebująca rewitalizacji

Składniki aktywne: 
Spirulina Pacyfica, Bacillus Ferment, Kwas ferulowy, Kwas 
szikimowy, Kwas winowy, Kwas mlekowy, Fitohormony, 
Lecytyna, Polisacharydy, Niacynamid, Masło shea, 
Witmaina A, Witamina E, Witamina C, Witamina F, 
Kolagen, Wyciąg z kasztanowca, Koenzym Q10.

Efekty:
■ spowolnienie i odwrócenie procesów starzenia,
■ odżywienie skóry
■ promienny wygląd
■ regeneracja i rewitalizacja skóry
■ pobudzenie procesów odbudowy skóry
■ intensywne nawilżenie
■ stabilizacja flory bakteryjnej skóry
■ uzupełnienie niedoborów makro- i mikroelementów
■ lekko napięta skóra

Przebieg zabiegu:

Zabieg ten to kompleksowa ochrona oraz obrona skóry przed czynnikami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi powodującymi starzenie się skóry i utratę jej 
gęstości. Trzy kluczowe elementy zabiegu to: peeling enzymatyczny, enzymy 
proteolityczne delikatnie usuwają powierzchniową warstwę martwych komórek 
naskórka, rozpuszczając ich wiązania białkowe, skwalan i gliceryna zawarte 
w Biopeelingu dbają o odpowiednie nawilżenie, a ich właściwości nadawania 
poślizgu pozwalają na wykonanie masażu liftingującego BioLift Massage. 
Peeling kwasowy Feruglic 36% zastosowane w peelingu kwasy AHA  
o różnej wielkości cząsteczki wnikają stopniowo w najgłębsze warstwy skóry 
zwalczając problemy związane z jej starzeniem. Kwas ferulowy – podstawa 
peelingu, działa silnie antyoksydacyjnie, wzmacniając jednocześnie działanie 
przeciwrodnikowe kwasu askorbowego (witaminy C) również zawartego  
w peelingu. Trzecim elementem jest położenie odżywczej maski z czystą 
Spiruliną – „błękitnym” składnikiem prosto z ciepłych mórz. Spirulina posiada  
w sobie łatwo przyswajalne żelazo, magnez, selen, potas, witaminy z grupy B 
oraz wiele innych cennych mikro- i makroelementów; różne formy 
beta-karotenu oraz cenne nienasycone kwasy tłuszczowe, głównie GLA. Działa 
silnie antyoksydacyjnie, spowalnia procesy starzenia, zmniejsza negatywne 
oddziaływanie środowiska, delikatnie uspokaja skórę podrażnioną zabiegiem.

Kurację zaleca się przeprowadzać w okresie wiosennym lub jesiennym 
w serii od 10 do 12 zabiegów przeprowadzanych raz na 7-10 dni.  
Po zakończeniu kuracji zasadniczej z użyciem kwasu Feruglic 36%, 
można ją kontynuować stosując wymiennie zamiast kwasu Maskę 
Kontrola Wieku lub Maskę Algową Kontrola Wieku.

CERA DOJRZAŁA
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Age Control  
& Defence

Zabieg niwelujący  
przebarwienia
na bazie kwasów AHA
Wskazania:
■  przebarwienia  

– melasma 
– liczne drobne plamki

■  fotostarzenie  
– plamy posłoneczne 
– wiotkość

■  skóra sucha i zmęczona

Składniki aktywne: 
Kwas glikolowy, Kwas mlekowy

Efekty:
■ wyrównany kolor skóry 
■ redukcja plam i przebarwień
■ skóra widocznie nawilżona i zdrowsza
■ skóra gładka i elastyczna

Przebieg zabiegu:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Gentle Eye & Lip Cleanser – Delikatny Płyn do Demakijażu Oczu i Ust
Orange Milk – Mleczko Pomarańczowe
Orange Water Tonic – Tonizująca Woda Pomarańczowa
β-Hypo Cream SPF 30 – Krem Hipoalergiczny SPF 30

Kuracja niwelująca przebarwienia to seria zabiegów wykonywanych wczesną 
wiosną oraz jesienią. Polegają one na regularnym i kontrolowanym złuszczaniu 
naskórka za pomocą peelingu chemicznego 30% i 40% pH 2,6. 

Na przygotowaną wcześniej skórę aplikowany jest kwas AHA  
o wybranym odpowiednio do skóry stężeniu. Czas ekspozycji również 
jest dostosowany indywidualnie. Preparat wywołuje uczucie mrowienia  
lub delikatnego szczypania. 

Po dokładnym zmyciu skóry, aplikowany jest neutralizator, który reguluje 
pH skóry, łagodząc i przyjemnie chłodząc skórę.

Podczas kuracji wymagana jest bezwzględna ochrona przed 
promieniami UV. Należy chronić skórę wysokimi filtrami UV oraz 
stosować kremy wspomagające walkę z przebarwieniami.

Częstotliwość zabiegów dostosowywana jest indywidualnie. Zaleca się  
wykonanie pełnej serii zabiegów, którą można powtórzyć w kolejnym sezonie.

SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI
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Melanostatic

Przebieg zabiegu:

Specjalistyczny program na przebarwienia  
z kwasem migdałowym i alfa-arbutyną.
Wskazania:
■  uporczywe przebarwienia  

posłoneczne
■  ostuda pociążowa
■  plamy soczewicowate / starcze
■  nierówny koloryt skóry  

– twarz, dłonie, przedramiona
■  fotostarzenie 

Składniki aktywne: 
Kwas migdałowy, Alfa-arbutyna, Niacynamid, Witamina C

Efekty:
■ poprawa faktury i struktury skóry
■ redukcja uporczywych plam i przebarwień
■ skóra wyraźnie odmłodzona i wygładzona

Melanostatic to innowacyjny zabieg, który polega na aplikacji maski 
wybielającej utworzonej na bazie Mande-Lac 25% (kwasu 
migdałowego i laktobionowego) oraz bioaktywnego proszku na 
przebarwienia. Proszek ten oparty jest na 3 aktywnych składnikach 
działających wielopoziomowo: inhibicja produkcji melaniny,  
hamowanie transportu melaniny do naskórka oraz eliminacja  
nadmiernie zgromadzonego w niej barwnika.

Maska pozostaje na skórze od 30 minut – 6h, w zależności  
od wrażliwości skóry oraz rodzaju przebarwień. 

Zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie w odstępach 14 dni.  
Ze względu na niedrażniące składniki zabiegu, kurację można 
wykonywać całorocznie, także latem. 
Zaleca się ochronę skóry przed opaleniem, a dla uzyskania 
optymalnych wyników codzienne stosowanie kremu Melanostatic.

Badania aplikacyjne wykazały redukcję 95% plam lub ich 
intensywności zabarwienia u 99% badanych.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Orange Milk – Mleczko Pomarańczowe
Orange Water Tonic – Tonizująca Woda Pomarańczowa
Melanostatic Cream SPF 15 – Rozjaśniający Krem na Przebarwienia SPF 15
Color Control Cream – CC Krem SPF 20

SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI
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Specjalistyczny program na przebarwienia  
z kwasem migdałowym i alfa-arbutyną.
Wskazania:
■  uporczywe przebarwienia  

posłoneczne
■  ostuda pociążowa
■  plamy soczewicowate / starcze
■  nierówny koloryt skóry  

– twarz, dłonie, przedramiona
■  fotostarzenie 

Składniki aktywne: 
Kwas migdałowy, Alfa-arbutyna, Niacynamid, Witamina C

Efekty:
■ poprawa faktury i struktury skóry
■ redukcja uporczywych plam i przebarwień
■ skóra wyraźnie odmłodzona i wygładzona

SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI
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Terapia Szokowa 
Derma ReNew 50%
Wskazania:
■   zmarszczki i bruzdy
■  wiotkość skóry 
■  utracony owal twarzy
■  fotostarzenie / przedwczesne  

starzenie skóry
■  przebarwienia i ostudy
■  skóra szara i zmęczona 

Składniki aktywne: 
Kwas glikolowy, Kwas mlekowy, Kwas salicylowy

Efekty:
■ lifting owalu twarzy
■ wygładzenie drobnych zmarszczek i bruzd
■ wyrównanie faktury skóry
■ redukcja drobnych plamek i przebarwień
■ skóra widocznie nawilżona i młodsza

Przebieg zabiegu:

Terapia Szokowa Derma ReNew 50% to system 3 zabiegów 
wykonywanych wczesną wiosną oraz jesienią, w odstępie  
3-4 tygodni. Terapia polega na kontrolowanym złuszczeniu  
naskórka za pomocą kwasu mlekowego, glikolowego i salicylowego  
o stężeniu 50%. 

Warunkiem prawidłowej reakcji skóry jest wcześniejsze odstawienie 
produktów na bazie kwasów oraz duży odstęp czasowy od ostatniego 
zabiegu opartego na kwasach.

Zabieg natychmiastowo poprawia napięcie i barwę skóry oraz  
wygładza jej fakturę. Kolejne 2 zabiegi pogłębiają uzyskany efekt,  
a końcowy rezultat pojawia się po 2 tygodniach od zakończonej  
pełnej terapii. Zaleca się powtórzyć zabiegi nie wcześniej niż  
po upływie 3 miesięcy.

Między zabiegami, jak i po zakończeniu terapii skórę należy  
chronić przed promieniowaniem słonecznym za pomocą kremów  
z wysokim SPF.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Pro-Barier Shikimic Cream – Krem Łagodzący z Kwasem Szikimowym
β-Hypo Cream SPF 30 – Krem Hipoalergiczny SPF 30



Aromatyczna uczta dla zmysłów  
z długotrwałym nawilżeniem skóry.
Wskazania:
■  sucha i szorstka skóra
■  pielęgnacja ciała po zimie
■  potrzeba relaksu fizycznego i psychicznego
■  dla kobiet i mężczyzn

Składniki aktywne: 
Kakaowiec, olej z brzoskwini, olej ze słodkich migdałów,  
olej jojoba, olej makadamia, masło shea, mocznik

…do słonecznego Maroko

Od pierwszych chwil zabiegu MAROKAŃSKI RAJ wyraźnie czujemy nutę zapachową marokańskich 
pomarańczy, dojrzewających w promieniach słońca. Skóra po użyciu KRYSTALICZNEGO PEELINGU 
DO CIAŁA MAROKAŃSKA POMARAŃCZA jest perfekcyjnie wygładzona. Dzięki kryształkom soli  
i cukru, zawieszonych w olejach pielęgnacyjnych, pobudzone zostało mikrokrążenie. 

Masaż wykonany za pomocą CZEKOLADOWEGO MUSU DO MASAŻU jest ucztą nie tylko dla 
zmysłów, ale również dla skóry. Olej z pestek brzoskwini oraz olej ze słodkich migdałów rozświetlą 
szarą, pozbawioną blasku cerę, poprawią koloryt i kondycję skóry. Składniki aktywne zawarte  
w olejach lekko ściągają pory, a dodatek kakaowca uzupełnia braki w cemencie międzykomórkowym, 
pozostawiając skórę nieskazitelnie gładką i jędrną. 

Dopełnieniem uczty dla skóry i zmysłów jest zastosowanie ZMYSŁOWEJ MASKI DO CIAŁA 
MAROKAŃSKI RAJ. Maska wspomaga procesy mikroregeneracji skóry. Olej jojoba i makadamia 
znane są z właściwości wspomagających odbudowę płaszcza lipidowego. Skóra po zastosowaniu 
maski staje się miękka i delikatna, wyrównany zostaje jej koloryt.

Zabieg MAROKAŃSKI RAJ 
to relaksacyjny zabieg – rytuał, który dzięki unoszącym się  
egzotycznym zapachom, zabiera nasze zmysły  
w odprężającą podróż…

Marokański Raj
PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA CIAŁA
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Terapia 
Derma ReNew 50% 
na rozstępy
System intensywnej redukcji zmian  
w strukturze skóry – redukcja rozstępów  
na bazie kwasów AHA-BHA 50%.
Wskazania:
■  świeże rozstępy 
■  wieloletnie rozstępy
■   niewielkie blizny zanikowe  

i narosłe na ciele

Składniki aktywne: 
Kwas mlekowy, Kwas glikolowy, Syn®-Coll,  
Darutoside®, Hydroxyprolisilane®

Efekty:
■ rozstępy znacznie płytsze i mniej widoczne
■ wyrównana faktura i koloryt skóry
■ skóra miękka i gładka w dotyku 

PIELĘGNACJA CIAŁA
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Przebieg zabiegu:

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Naprawczy Krem na Rozstępy – Stretch Marks Cream

Terapia Derma ReNew 50% polega na przeprowadzeniu serii zabiegów 
na bazie peelingu chemicznego AHA-BHA 50% na powierzchni objętej 
rozstępami. Ze względu na zawartość kwasu mlekowego i glikolowego 
nie należy wykonywać zabiegu na skórę opaloną ani w okresie 
planowanych kąpieli słonecznych.

Przed przystąpieniem do aplikacji kwasu AHA-BHA 50% rozstępy  
poddaje się złuszczeniu mikrodermabrazją, którą wykonuje się wzdłuż 
przebiegu blizny. Następnie na powierzchnię aplikowany jest peeling 
chemiczny, który po dokładnym zmyciu jest neutralizowany. 

Na koniec na całą powierzchnię skóry aplikowany jest wybrany preparat: 
naprawczy krem na rozstępy lub naprawcze serum na rozstępy.

Po zabiegu skóra może być uwrażliwiona na dotyk  
i zaczerwieniona. Jest to efekt pożądany w celu pobudzenia 
komórek skóry do podziału w miejscu występowania 
blizny-rozstępu. Po 10 dniach zabieg można wykonać ponownie.

Terapia skutecznie zmniejsza głębokość rozstępów  
i przywraca naturalny kolor skóry, nawet w przypadku  
rozstępów wieloletnich. Jednak zgodnie ze specyfiką 
powstawania rozstępów zaleca się wczesne rozpoczęcie  
kuracji – na początku ich powstania. Pozwala to osiągnąć 
najbardziej optymalne efekty.

Zabieg  
uhonorowany  

Laurem  
Kosmetologii 2015



Multi Body  
Treatment
Miejscowe terapie wyszczuplająco-
modelujące uderzające w najbardziej  
problematyczne obszary na ciele:

Cel: 
■  redukcja tzw. efektu „wiszących ramion” 

– miejscowo zgromadzonej tkanki tłuszczowej 
■  redukcja cellulitu 
■  modelowanie ramion 
■  poprawa gęstości i elastyczności skóry

Cel: 
■  regeneracja po okresie ciąży i karmienia 
■  wzmocnienie skóry i redukcja zwiotczenia 
■  poprawa elastyczności i jędrności 
■  nadanie prawidłowego kształtu piersi
■  redukcja rozstępów

Cel: 
■  pogrubienie żywych warstw skóry 
■  zwiększenie ilości włókien kolagenowych  

i elastylowych 
■  pobudzenie syntezy glikozaminoglikanów 

(GAG) 
■  rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu skóry 
■  nawilżenie i odświeżenie naskórka 
■  opóźnienie procesów starzenia 
■  redukcja widoczności rozstępów

Cel: 
■  redukcja cellulitu 
■  przyśpieszenie metabolizmu 

komórkowego 
■  redukcja miejscowej tkanki tłuszczowej  

i zmniejszenie obwodów ciała 
■  poprawa drenażu limfatycznego 
■ mikrokrążenia 
■  przyśpieszenie procesu spalania tkanki 

tłuszczowej

Ramiona – zabieg TIGHT ARMS

Biust – zabieg ACTIVE FIRMING BUST 
TREATMENT

Rozstępy – zabieg BODY PEEL  
i TERAPIA SZOKOWA NA ROZSTĘPY 
DERMA ReNew 50%

Brzuch, uda, pośladki – zabieg MULTI 
BODY TREATMENT

Wszystkie zabiegi przeprowadzane są na bazie silnych substancji 
aktywnych nowej generacji, skomponowane tak, by działać 
skutecznie podczas krótkich zabiegów bez użycia sprzętu, jak 
również wspomagać działanie masażu tradycyjnego, lipomasażu, 
masażu próżniowego i bańki chińskiej oraz derma pena/rollera).
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Multi Body  
Treatment
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SPA dla pięknych dłoni
Hand Life® to linia stworzona dla ratowania  
zniszczonej i przesuszonej skóry dłoni.  
To ekskluzywne produkty, bogate w naturalne 
ekstrakty roślinne, które błyskawicznie  
poprawiają nawilżenie i regenerują naskórek, 
przynosząc natychmiastowy komfort i ulgę  
oraz poprawę wyglądu dłoni.

■  ALOE RESCUE – aloesowy ratunek…
■  SHEA LIPID – odbudowa lipidów…
■  CACAO ROYAL – luksusowa regeneracja…

ALOE RESCUE
aloesowy ratunek dla podrażnionej skóry  
oraz silne nawilżenie na bazie gliceryny.  
Polecana do alergicznej skóry dłoni.

Aloes – zawiera niemal 200 substancji biologicznie czynnych  
w tym mikroelementy. Łagodzi podrażnienia i stany alergiczne.
Gliceryna – hamuje parowanie wody ze skóry i kumuluje wodę z otoczenia.
Olej migdałowy – posiada doskonałe właściwości łagodzenia podrażnień  
i stanów zapalnych.
B-karoten – działa ochronnie i regeneruje naskórek.
Witamina F – odbudowuje skład lipidowy błon komórkowych.

SHEA LIPID
odbudowa lipidów skóry i intensywna regeneracja na 
bazie masła Shea i oleju sojowego. Polecana do dłoni 
przesuszonych i zniszczonych przez środki chemiczne.

 Masło Shea – bogate źródło NNKT oraz witaminy A i E. Wykazuje niezwykłe 
właściwości regeneracji skóry suchej i spierzchniętej z tendencją do 
nadmiernego rogowacenia naskórka.
Olej sojowy – bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, odbudowuje 
naturalną barierę ochronną skóry.
Mocznik – naturalny składnik NMF silnie nawilża i likwiduje szorstkość skóry.
Wosk pszczeli – naturalny składnik wytwarzany przez pszczoły wykazuje 
działanie lecznicze i natłuszczające.

Zabiegi:

CACAO ROYAL
luksusowa regeneracja i poprawa mikrokrążenia. 
Polecana dla skóry odmrożonej, zaczerwienionej  
i przesuszonej przez czynniki atmosferyczne.

Masło kakaowe – składnik o wysokiej zgodności ze skórą,  
zawiera witaminy, potas, magnez i wapń. Regeneruje i poprawia 
mikrokrążenie skórne.
Hesperydyna – naturalny flawonoid charakteryzujący się silnymi 
właściwościami poprawiającymi przepływ krwi w naczyniach.
Witamina A + E – witaminy o właściwościach antyrodnikowych  
i regenerujących.

Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Aloe Rescue Cream – Aloesowy Krem do Rąk
Shea Lipid Cream – Krem do Rąk z Masłem Shea
Cacao Royal Cream – Krem do Rąk z Hesperydyną



Zabieg 
Regenerująco 
-Odżywczy  
na Stopy
Wskazania:
■  pękające pięty
■  twarda skóra
■  nadpotliwość stóp
■  uczucie „ciężkich nóg”
■  opuchnięcia

Zmniejszenie suchości oraz nadmiernej potliwości skóry stóp, 
wzmocnienie bariery lipidowej i wzmocnienie odporności  
na mikroorganizmy. Podczas zabiegu możliwe jest wykonanie 
leczniczego, biologicznego lub tradycyjnego pedicure’u. 

Efekty zabiegu: Składniki aktywne: 
Lanolina, Srebro, Masło kakaowe, Wyciąg z nagietka,  
Wyciąg z kasztanowca, Wyciąg z hamamelisu, Kwas 
mlekowy10%, Kwas laktobionowy 1%, Mocznik, Alantoina, 
D-pantenol, Krzemionka, Kwas winowy

Cel: 
■  nawilżenie
■  poprawa elastyczności skóry
■  zwiększenie odporności na 

mikroorganizmy (grzyby i bakterie)
■  zmniejszenie potliwości stóp
■  relaks (podczas masażu)

PIELĘGNACJA CIAŁA
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Produkty polecane do pielęgnacji domowej:
Moisturizing Foot Emulsion - Nawilżająca Emulsja do Stóp



Od pięknej skóry 
dzielą Cię tylko trzy kroki!

KREM PP BLOKER UV
Krem zawiera filtry fizyczne, które skutecznie odbijają  
promieniowanie UVA i UVB. Nie posiada filtrów chemicznych, 
ani sztucznych substancji zapachowych. Odpowiedni nawet 
dla skóry wrażliwej. Zalecany m.in. po zabiegach inwazyjnych  
z użyciem kwasów Charm Medi® oraz mezoterapii mikroigłowej.

GH3506 – 50 ml

NOWOŚĆ

135,00 zł

KREM ODNAWIAJĄCY RETI-A
Połączenie działania kwasów AHA, BHA i PHA oraz retinolu.  
Składniki aktywne kremu, dzięki właściwościom odnawiającym, 
powodują poprawę struktury naskórka, zwężenie ujść mieszków  
włosowych, redukcję zmarszczek oraz wyrównanie kolorytu  
skóry. Krem polecany na noc. Nie stosować u kobiet w ciąży 
lub planujących ciążę.

GH3507 – 50 ml

NOWOŚĆ

96,00 zł

149,-



Linia preparatów do pielęgnacji i upiększania oczu CharmLash, 
to stymulacja wzrostu, kompleksowa ochrona, super długość, 
piękny i głęboki kolor oraz elastyczność dla Twoich brwi i rzęs!

www.charmlash.pl
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Twoja profesjonalna obsługa kosmetyczna

(miejsce na pieczatkę gabinetu)

Firma zastrzega sobie możliwość sprzedaży niektórych 
produktów w opakowaniach innych niż przedstawione  
w katalogu. Katalog zawiera ceny sugerowane.  
Oferta ważna do wyczerpania zapasów.


