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Szanowni Państwo, 

 Przekazujemy Państwu nowy katalog Farmona Professional, otwierając w ten 
sposób kolejny sezon – mamy nadzieję, że dla Państwa równie jak dla nas owocnej 
– współpracy. Z niektórymi z Państwa mamy przyjemność pracować od wielu lat, 
z innymi dopiero rozpoczynamy lub rozpoczniemy wielką przygodę. Chcielibyśmy 
w równym stopniu zaskakiwać i jednych, i drugich, bo nic tak nie dodaje energii 
i nie inspiruje do nowych działań jak zmiany i powiewy świeżości. Nowe pomysły, 
nowe rozwiązania, po prostu – NOWE.

 Rok, który nie tak dawno się rozpoczął, to dla nas przede wszystkim rok nowych 
zabiegów. Wśród nich chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na serię Anti A.G.E, 
czyli pielęgnację antyglikacyjną, niwelującą szkodliwe dla skóry działanie glukozy 
i pomagającą odzyskać młody wygląd. W czasach, gdy stres i tempo życia prowokują 
nas do dostarczania organizmowi energii w postaci cukrów, będzie się ona zapewne 
cieszyła dużym powodzeniem. Z nowym zabiegiem związane są również nowe 
produkty do pielęgnacji domowej, rozbudowujące naszą ofertę produktów 
osprzedażowych. O serii Anti A.G.E oczywiście więcej piszemy w środku katalogu. 
Oczywiście znajdą tu Państwo również inne nowości, jak choćby IDEAL PROTECT, 
krem barierowy z SPF 50+ polecany przez nas zarówno do pielęgnacji domowej, 
jak i przeprowadzanej w gabinetach kosmetycznych, czy sól do stóp Podologic ACID.

 Zdajemy sobie sprawę z ogromu zadań, które nas czekają, choć jednocześnie 
jesteśmy dumni z tego, co do tej pory udało nam się stworzyć. Z prężnego ciągle 
rozwijanego zespołu, z dobrych produktów, nad którymi stale pracuje nasze 
laboratorium  i przede wszystkim z jakości gabinetów kosmetycznych pracujących 
z kosmetykami Farmona Professional.

 Zapraszamy Państwa do lektury, ale również do dalszej lub… zupełnie nowej 
współpracy. Do partnerstwa, którego formy ciągle udoskonalamy, poszukując 
najlepszych sposobów wsparcia naszych kontrahentów.

Prezes Zarządu

Maria Waliczek
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 PRZEZNACZENIE
Każdy rodzaj cery ze zmianami związanymi z glikopochod-
nym starzeniem się skóry – utrata jędrności i elastyczności, 
zmarszczki, żółty odcień skóry. Zabieg polecany od 25 roku 
życia. Przy braku widocznych oznak starzenia się skóry, 
zapobiegawczo dla zachowania zdrowego i młodego wyglądu. 

 DZIAŁANIE ZABIEGU
Opóźnienie efektów starzenia się skóry spowodowanych 
glikopochodnym starzeniem się skóry, zmniejszenie ilości 
akumulowanych zaawansowanych produktów glikacji 
(A.G.E.) oraz degradacji GAG-ów. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
WYGŁADZENIE I UJĘDRNIENIE SKÓRY, POPRAWIENIE 
ELASTYCZNOŚCI I SPRĘŻYSTOŚCI, ZREDUKOWANIE 
DROBNYCH LINII I ZMARSZCZEK, PRZYWRÓCENIE SKÓRZE 
ZDROWEGO KOLORYTU I MŁODSZEGO WYGLĄDU. 
REGULARNE WYKONYWANIE ZABIEGU POZWALA SKUTECZ-
NIE ZMINIMALIZOWAĆ I OPÓŹNIĆ SKUTKI UPŁYWAJĄCEGO 
CZASU, POZWALAJĄC PRZEDŁUŻYĆ MŁODOŚĆ SKÓRY. 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
WITAMINA PP – amid kwasu nikotynowego, posiada silne 
właściwości antyoksydacyjne, poprawia funkcjonowanie 
bariery hydrolipidowej naskórka. Wykazuje silne działanie 
antyglikacyjne – hamuje utlenianie protein skóry – kolagenu 
i elastyny, a co za tym idzie przeciwdziała sztywnieniu 
włókien podporowych i zmianie właściwości biomechanicz-
nych skóry. Przeciwdziała zażółceniu i ziemistemu 
kolorytowi cery pojawiającemu się z wiekiem. 
AKTYWATOR KOLAGENU I ELASTYNY – związek powstały 
poprzez syntezę aminokwasu naturalnie występującego 
w kolagenie i elastynie z krzemem. Pobudza syntezę 
fi broblastów, wpływa na uporządkowanie włókien kola-
genowych, wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe, 
poprawia jędrność i elastyczność skóry. 
IDEALIFT™ – lipopeptyd, stymuluje syntezę elastyny, 
wspiera prawidłową i funkcjonalną architekturę włókien 
sprężystych przez pobudzanie najważniejszych elementów 
zawartych w strukturze tkankowej. Wykazuje silne działanie 
na strukturę tkanki sprężystej, pomaga w zwalczaniu 
obwisłości, korygując kontur twarzy.
FITORETINOL – stymuluje produkcję oksydazy lizynowej 
i tym samym poprawia stan naskórka. Indukuje proces 
ekspresji kolagenu I, zwiększa elastyczność i pozwala 
zachować na dłużej zdrowy i młody wygląd skóry.
GLIKOZAMINOGLIKANY – mukopolisacharydy poprawiające 
stopień nawilżenia skóry i zwiększające przepuszczalność 
bariery naskórkowej i stopień penetracji składników 
aktywnych w głąb skóry. 

 PREPARATY DO ZABIEGU: 
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust
• PURE ICON Mleczko do demakijażu 
• PURE ICON Tonik łagodzący
• PURE ICON Peeling drobnoziarnisty 
• ANTI A.G.E. ANTYGLIKACJA zestaw przeciwstarzeniowy:

- Aktywator przenikania 
- Bioaktywny koncentrat antyglikacyjny
- Fibrowygładzająca maska przeciwstarzeniowa:
 baza + aktywator 

• ANTI A.G.E. ANTYGLIKACJA Peptydowy krem deglikacyjny 

 PRZEBIEG ZABIEGU: 
1. Dwufazowym płynem zmyć dokładnie oczy i usta. Skórę 

twarzy, szyi i dekoltu oczyścić mleczkiem. Stoniozwać skórę. 
2. Nanieść na skórę peeling drobnoziarnisty i delikatnie 

masować. Skórę zmyć ciepłym, wilgotnym kompresem. 
Opcjonalnie w przypadku skóry wrażliwej, naczynkowej 
zastosować peeling enzymatyczny. Dodatkowo zaleca się 
wykonanie peelingu kawitacyjnego.  

3. Na skórę objętą zabiegiem nanieść aktywator przenikania, 
delikatnie wmasować i pozostawić do wchłonięcia 
na około 5 minut. 

4. Następnie nałożyć na skórę równomierną warstwą bioak-
tywnego koncentratu, pozostawić do wchłonięcia. Dla 
wzmocnienia działania preparat można wprowadzić za 
pomocą mezoterapii bezigłowej lub sonoforezy. 

5. Przygotowanie i aplikacja maski: 
-  bazę maski połączyć w miseczce z  aktywatorem - bąbel-
 kowanie maski jest naturalną reakcją podczas łączenia 
 się dwóch faz;
- powstałą piankę nałożyć  równomierną warstwą na
 skórę, omijając okolice oczu;
- maskę pozostawić na skórze na 20 minut. Podczas 
 działania maski może być odczuwalne uczucie 
 mrowienia i chłodzenia;
- usunąć maskę szpatułką, a ewentualne pozostałości 
 zmyć wilgotnym kompresem. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu wmasować peptydowy krem 
deglikacyjny. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW 
 Jednorazowo lub w serii 5-6 zabiegów wykonywanych 

1 raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU 40–50 minut

 KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
• ANTI A.G.E. Krem przedłużający młodość skóry
• ANTI A.G.E. Fibronaprawcze serum w kremie do twarzy i pod oczy 

ANTI A.G.E. ANTYGLIKACJA
ZABIEG KORYGUJĄCY OZNAKI STARZENIA SIĘ SKÓRY
I ZAPOBIEGAJĄCY ICH POWSTAWANIU

Styl życia, praca, nauka, duża ilość obowiązków sprawiają, że nasz organizm potrzebuje coraz więcej energii. 
Najefektywniejszym „paliwem” dla naszego organizmu jest cukier. Niestety cukier ma nie tylko wpływ na naszą 
sylwetkę, ale również na kondycję i wygląd skóry. Proces glikacji stopniowo uszkadza strukturę skóry, czego rezul-
tatem jest utrata elastyczności i sprężystości, pojawiają się powierzchniowe zmarszczki, zmienia się koloryt cery 
– skóra staje się bardziej żółta. Zabieg antyglikacyjny ma za zadanie odwrócić skutki wynikające z procesu glikacji. 

LAT     +

ZABIEG DEDYKOWANY

Przedłużenie 
      młodości skóry

PIELĘGNACJA
TWARZY

PROCEDURY
ZABIEGÓW
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 PRZEZNACZENIE
Widoczne zmarszczki, utrata jędrności i elastyczności 
skóry, fotostarzenie, hiperpigmentacja, nadmierna 
keratynizacja naskórka. 

 PRZECIWWSKAZANIA
Ekspozycja na słońce do 2 tyg. przed i po zabiegu, 
podrażnienia i stany zapalne skóry, stany alergiczne, 
alergie skórne, uczulenia na którykolwiek ze składników, 
aktywna opryszczka, liczne znamiona barwnikowe, skóra 
naczynkowa, trądzik różowaty, skłonność do bliznowców, 
ciąża, karmienie piersią, doustna terapia retinoidami 
do 6 miesięcy wstecz, ciężkie postacie trądziku, choroby 
skóry (AZS, trądzik ropowiczy, łuszczyca, egzema), 
choroby autoimmunologiczne,  zabiegi chirurgiczne 
w obrębie skóry poddawanej zabiegowi do 2 miesięcy
przed zabiegiem.

 EFEKTY*
WIDOCZNA POPRAWA KONDYCJI I STRUKTURY SKÓRY, 
WYGŁADZENIE JEJ POWIERZCHNI, ZWIĘKSZENIE 
GĘSTOŚCI, REDUKCJA ZMARSZCZEK, PRZYSPIESZENIE 
ODNOWY SKÓRY, WIDOCZNE ROZJAŚNIENIE 
PRZEBARWIEŃ, WYRÓWNANIE KOLORYTU CERY, 
STOPNIOWE, GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE SKÓRY, 
PRZYWRÓCENIE MŁODEGO I ŚWIEŻEGO WYGLĄDU. 

* efekty potwierdzone po serii 5 zabiegów z użyciem derma 
rollera i uzależnione są od stanu wyjściowego skóry

 SKŁADNIKI AKTYWNE
KWAS MIGDAŁOWY – zaliczany do alfa – hydroksykwasów, 
dobrze tolerowany nawet przez wrażliwą skórę. 
Rozluźnia spoiwa łączące komórki warstwy rogowej 
naskórka, przyspiesza naturalny proces złuszczania, 
stymuluje odnowę głębiej położonych warstw. 
Aktywuje fi broblasty w obrębie skóry właściwej, zwiększa 
syntezę kolagenu i elastyny, wyrównuje koloryt i zmiejsza
intensywność pigmentacji. 

KWAS SZIKIMOWY – organiczny związek należący do grupy 
alfa – hydroksykwasów. Wykazuje bardzo szerokie 
i kompleksowe działanie, usuwa martwe komórki naskórka, 
powoduje wzrost nawilżenia, prowadzi do poprawy 
jędrności i elastyczności, regeneruje skórę z fotouszkodze-
niami i przebarwieniami posłonecznymi. 
W przeciwieństwie do większości kwasów jest bardzo 
skuteczny, a przy tym wykazuje niewielkie działanie 
drażniące. 

KWAS FITOWY – organiczny kwas zaliczany do grupy 
łagodnych związków wspomagających procesy detoksykacji 
skóry i eksfoliujących. Wykazuje właściwości antyoksyda-
cyjne i chelatujące. Efektywny składnik w zabiegach 
przeciwstarzeniowych i zmniejszających przebarwienia.

 ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM
• przed rozpoczęciem zabiegu obowiązkowo należy 

przeprowadzić z Klientem dokładny wywiad
• przed użyciem derma rollera zaleca się odbycie szkolenia 

z technik wykonywania mikronakłuwania skóry
• rekomendowana długość igieł rollera: 0,3–0,5 mm. 

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust
• PURE ICON Mleczko do demakijażu 
• PURE ICON Tonik łagodzący
• FACE ROLLER Mikroigłowa eksfoliacja skóry kwasami 
• IDEAL PROTECT Maska regenerująco-łagodząca
• IDEAL PROTECT Regenerujący krem barierowy SPF50+

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie 

oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić 
Mleczkiem do demakijażu, a następnie stonizować skórę 
Tonikiem łagodzącym. Osuszyć skórę. 

2. Przed rozpoczęciem zabiegu zabezpieczyć dłonie 
rękawiczkami ochronnymi. 

3. Powierzchnię skóry objętą zabiegiem zdezynfekować 
preparatem dezynfekującym i odtłuszczającym. Rozpo-
cząć mikronakłuwanie skóry za pomocą derma rollera, 
zgodnie z technikami pracy z rollerem, o długości igieł od 
0,3 do 0,5mm, w zależności od rodzaju i kondycji skóry. 

4. Podstawowa technika pracy z derma rollerem: mikronakłu-
wanie rozpocząć od czoła, następnie rolować policzki, nos, 
brodę, szyję i dekolt. Jedną ręką napiąć skórę i rolować ją 
w czterech kierunkach – pionowo, poziomo, ukośnie w pra-
wo i lewo, dostosowując siłę nacisku do indywidualnych 
odczuć Klienta. Każdy ruch powtórzyć 4 razy. 

5. Cały czas obserwować reakcję skóry. Podczas zabiegu 
może pojawić się obrzęk i zaczerwienienie, które w zależ-
ności od indywidualnej wrażliwości i rodzaju skóry, może 
utrzymywać się do kilku godzin.

6. Po zakończeniu mikronakłuwania zdezynfekować skórę. 
Na skórze objętej zabiegiem rozprowadzić preparat. 
Uważać by nie dostał się on do oczu. 

FACE ROLLER
MIKROIGŁOWA EKSFOLIACJA SKÓRY KWASAMI

Innowacyjny zabieg naprawczo - rewitalizujący łączący w jednej procedurze zabiegowej, dwie wysoce skutecz-
ne techniki stymulacji skóry – mezoterapię mikroigłową i eksfoliację kwasami. Zasada działaniu zabiegu opiera 
się na wywołaniu trzech kontrolowanych stadiów zachodzących w skórze: uszkodzenie, złuszczanie, regeneracja. 
W wyniku działania mezoterapii mikroigłowej w naskórku powstają mikrokanały przez które transportowane są 
cząsteczki kwasu, co pozwala na szybkie pokonanie bariery naskórkowej i penetrację peelingu chemicznego do 
głębszych warstw naskórka, dając szybszy i bardziej skuteczny efekt eksfoliacji. Połączenie działania mikronakłuć 
i kwasu powoduje powstawanie mikrourazów, które pobudzają skórę do dwóch procesów – eksfoliacji 
i regeneracji. W efekcie dochodzi do odbudowy naskórka, w skórze właściwej powstają nowe włókna kolageno-
we i elastynowe, następuje spłycenie zmarszczek i bruzd oraz eliminacja nagromadzonej melaniny.

Skuteczność 
        mikroigłowej 
   pielęgnacji

PIELĘGNACJA
TWARZY

PROCEDURY
ZABIEGÓW

4 5



 PRZEZNACZENIE
Skóra dojrzała, z widocznymi objawami starzenia, utrata 
jędrności i elastyczności skóry, spadek gęstości skóry, 
zmarszczki płytkie i głębokie, skóra sucha.

 PRZECIWSKAZANIA
Podrażnienia i stany zapalne skóry, stany alergiczne, alergia 
na składniki zawarte w preparacie. W przypadku zabiegu 
mezoterapii mikroigłowej (derma roller, dermapen) 
– stosować się do przeciwwskazań przy mikronakłuwaniu 
skóry: podrażnienia i stany zapalne skóry, stany alergiczne, 
przerwanie ciągłości skóry, otwarte rany, zakażenia skóry 
(bakteryjne, wirusowe, grzybicze), autoimmunologiczne 
choroby skóry, poparzenia, znamiona, skłonność do 
bliznowców, ciąża, okres laktacji, cukrzyca, choroby 
nowotworowe, zaburzenia krzepliwości krwi, terapia 
retinoidami (w ciągu ostatnich 6 miesięcy). 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
NEUROPEPTIDE – neuroaktywny peptyd nowej 
generacji, skutecznie spowalnia proces powstawania 
i pogłębiania się zmarszczek. Posiada właściwości 
dermoodprężające – działa na poziomie synaps 

nerwowo-mięśniowych rozluźniając napięcie mięśni 
mimicznych. Pobudza także skórę do produkcji kolagenu, 
widocznie ją wygładzając.

COLLAGEN BOOSTER – innowacyjny peptyd mający 
zdolność inicjowania nieaktywnych form TGF-β będących 
kluczowym czynnikiem stymulującym produkcję kolagenu. 
Jednocześnie chroni go przed degradacją poprzez hamo-
wanie białek MMP mających udział w starzeniu się skóry.  
Wzmacnia jej struktury podporowe, aktywuje produkcję 
kolagenu i elastyny, wygładza, poprawia jędrność 
i elastyczność oraz modeluje owal twarzy. 

HYALURON INTENSE SYSTEM – wyselekcjonowana mieszani-
na kwasu hialuronowego o różnej wielkości cząsteczek, 
zapewniająca długotrwałe, wielopoziomowe nawilżenie 
skóry. Dodatkowo wygładza, poprawia jędrność i elastycz-
ność skóry, a dzięki zwiększeniu nawodnienia warstwy 
rogowej naskórka sprawia, że staje się on bardziej 
przepuszczalny dla substancji czynnych.

FACE ROLLER
ZABIEG MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ 
Z UŻYCIEM AKTYWNEGO KONCENTRATU ANTI – AGEING

FACE ROLLER to nowa linia zainspirowana najnowszymi osiągnięciami medycyny estetycznej. Innowacyjne 
receptury wykorzystujące najwyższej jakości, zaawansowane składniki aktywne, których synergiczne i komplek-
sowe działanie zapewnia spektakularne i długotrwałe efekty. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU*
STYMULOWANIE MIKROKRĄŻENIA, ZWIĘKSZENIE 
ELASTYCZNOŚCI, JĘDRNOŚCI I GĘSTOŚCI SKÓRY, SPŁYCE-
NIE ZMARSZCZEK I BRUZD, REMODELING TWARZY, ZREGE-
NEROWANIE, ODMŁODZENIE, DOTLENIENIE, POPRAWIENIE 
NAWILŻENIA, KOLORYTU I KONDYCJI SKÓRY. 

* efekty potwierdzone po stosowaniu koncentratu z użyciem derma 
rollera (po serii 5 zabiegów)

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu
• PURE ICON Peeling enzymatyczny 
• PURE ICON Tonik łagodzący
• FACE ROLLER Aktywny koncentrat ANTI-AGEING 

do zabiegów mezoterapii mikroigłowej
• DERMACOS Maska łagodząco-wzmacniająca 

/ ALGAE MASK Kojąca maska algowa 
• IDEAL PROTECT Regenerujący krem barierowy SPF50+

 ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM
Przed użyciem derma rollera zaleca się odbycie szkolenia 
z technik wykonywania mikronakłuwania skóry rekomendo-
wana długość igieł rollera: 0,5 lub 0,75mm.

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Wodą micelarną zmyć dokładnie twarz, szyję i dekolt. 

Stonizować i osuszyć skórę. 

2. Nałożyć na skórę cienką warstwę Peelingu enzymatycz-
nego, pozostawić na 10–15 minut, a następnie dokładnie 
zmyć za pomocą wilgotnych kompresów. Stonizować 
i osuszyć skórę. 

3. Przed rozpoczęciem zabiegu zabezpieczyć dłonie 
rękawiczkami ochronnymi. 

4. Powierzchnię skóry objętą zabiegiem zdezynfekować 
preparatem do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. 

5. Zaaplikować na skórę równomierną warstwę Aktywnego 
koncentratu anti-ageing. Na jeden zabieg polecane jest 
użycie jednej ampułki (5 ml). 

Cały czas obserwować reakcje skóry, w razie potrzeby 
kilkakrotnie zmyć wodą. Po nałożeniu na skórę koncentratu 
może pojawić się uczucie szczypania i mrowienia, którego 
intensywność i długość trwania zależy od indywidualnej 
wrażliwości i rodzaju skóry. Pozostawić do wchłonięcia. 

7. Po całkowitym wchłonięciu się produktu, na skórę objętą 
zabiegiem nałożyć Maskę regenerująco – łagodzącą z linii 
IDEAL PROTECT. Pozostawić na 20-30 minut. W przypadku 
skóry silnie zaczerwienionej nadmiar maski delikatnie 
usunąć suchym kompresem, a pozostałość delikatnie 
wmasować w skórę. 

8. Na zakończenie na skórę objętą zabiegiem zaaplikować 
krem z fi ltrem SPF50+. 

 REAKCJA SKÓRY W TRAKCIE I PO ZABIEGU
Podczas zabiegu może pojawić się uczucie szczypania, 
mrowienia, obrzęk i zaczerwienienie. 
Delikatny proces złuszczania może nastąpić 1-2 dni po 
zabiegu i trwać do 2 dni. Intensywność i długość trwania 
odczuć zależy od indywidualnej wrażliwości i rodzaju skóry.

 ZALECENIA PO ZABIEGU
Do 12 godzin po zabiegu z użyciem derma rollera unikać 
alkoholu, kawy, pikantnych przypraw, nie nakładać makija-
żu. Do 24 godzin po zabiegu nie korzystać z sauny i basenu. 
Do 2 tygodni po zabiegu unikać ekspozycji na słońce, 
chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 4–6 zabiegów w serii, wykonywanych raz w tygodniu 

lub raz na dwa tygodnie. Liczba zabiegów i czas ich 
trwania należy dopasować indywidualnie do każdego 
przypadku w zależności od typu skóry, celu zabiegu i 
rezultatów osiągniętych po pierwszej aplikacji. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 60 minut 

6. Przejść do zabiegu mikronakłuwania zaczynając od czoła, 
następnie rolować policzki, nos, brodę, szyję i dekolt. 
Zwrócić szczególną uwagę na zmarszczki – między brwia-
mi, na czole, wokół oczu, ust, bruzdę nosowo – wargową, 
poziome zmarszczki na szyi. Stosować się do zasad pracy 
z derma rollerem – jedną ręką napiąć skórę i rolować ją 
w czterech kierunkach – pionowo, poziomo, ukośnie 
w prawo i lewo, dostosowując siłę nacisku do indywidual-
nych odczuć Klienta. Każdy ruch powtórzyć 4 razy. 
Cały czas obserwować reakcję skóry. Podczas zabiegu 
może pojawić się obrzęk i zaczerwienienie, które może 
utrzymywać się do kilku godzin, w zależności od 
indywidualnej wrażliwości i rodzaju skóry.

7. Po zakończeniu rolowania, wmasować pozostałą część 
koncentratu, pozostawić do wchłonięcia. Zaaplikować na 
skórę Maskę łagodząco-wzmacniającą z linii DERMACOS 
lub Kojącą maskę algową z linii ALGAE MASK (przygotowa-
ną zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Pozostawić na 
15–20 minut. Zmyć, stonizować i osuszyć skórę.

8. Na zakończenie zabiegu nałożyć krem 
IDEAL PROTECT Regenerujący krem barierowy SPF50+

 ZALECENIA PO ZABIEGU
Do 12 godzin po zabiegu z użyciem derma rollera unikać 
alkoholu, kawy, pikantnych przypraw, nie nakładać 
makijażu. Do 24 godzin po zabiegu nie korzystać z sauny 
i basenu. Chronić skórę przed promieniowaniem 
słonecznym. Do 30 dni po zabiegu unikać opalania.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 3–5 zabiegów w serii, wykonywanych raz na dwa 

tygodniu lub raz na miesiąc w zależności od indywidu-
alnej reakcji skóry. W przypadku intensywnej kuracji 
zalecane jest wykonywanie zabiegu raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 Około 60 minut
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 PRZEZNACZENIE
Każdy rodzaj cery ze szczególnym uwzględnieniem skóry 
niedotlenionej, szarej i zmęczonej. Polecany dla osób 
żyjących w zanieczyszczonym środowisku, narażonych 
na stres, promieniowanie UV, a także palących papierosy.

 SKŁADNIKI AKTYWNE 
PRONALEN BIO - PROTECT – kompleks ekstraktów roślin-
nych chroniących skórę przed uszkodzeniami wywołanymi 
przez toksyczne substancje (takie jak  metale ciężkie, gazy) 
i promieniowanie UV. Hamuje lipo peroksydację i przeciw-
działa formowaniu wolnych rodników. 

ACTI VITAMIN D – działa w sposób analogiczny do witaminy 
D, aktywuje jej naturalne funkcje immunologiczne, przy-
spiesza regenerację funkcji barierowych i reguluje proces 
prawidłowej gospodarki wodno-lipidowej.

DNA REPAIR SYSTEM – biofunkcyjny ekstrakt oparty na nukle-
otydach rewitalizujących i stymulujących syntezę protein, m.in. 
fi lagryny i kolagenu. Chroni komórkowe DNA przed fotostarze-
niem i stresem oksydacyjnym wywołanym przez promieniowanie 
UV oraz zwiększa mechanizmy obronne skóry. 

NIACYNAMID – witamina B3, reguluje procesy odnowy 
naskórka, widocznie poprawia strukturę i koloryt skóry. 
Stymuluje syntezę AQP3, kwasu hialuronowego i kolagenu. 
Działa antyoksydacyjnie i immunostymulująco. 

ENERGISOME™Q10 – wspomaga detoksykację skóry, 
dostarcza komórkom energii potrzebnej do regeneracji 
i przeciwdziała ich uszkodzeniom, poprzez zwalczanie 
negatywnych skutków działania wolnych rodników. Opóźnia 
efekty starzenia i przyspiesza biologiczną odnowę skóry. 

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Woda micelarna 

do demakijażu twarzy i oczu
• PURE ICON Tonik łagodzący
• PURE ICON Peeling enzymatyczny
• ANTI POLLUTION Zestaw dotleniająco-detoksykujący: 

koncentrat + aktywator 
• ANTI POLLUTION Dwufazowa maska 

dotleniająca - 1. faza hydrożelowa 
• ANTI POLLUTION Dwufazowa maska 

dotleniająca - 2. faza kremowa
• ANTI POLLUTION Krem aktywnie dotleniający SPF15

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
DOTLENIENIE, PRZYWRÓCENIE FUNKCJI RECEPTORA 
WITAMINY D, NAWILŻENIE I WZMOCNIENIE NATURALNEJ 
BARIERY OCHRONNEJ SKÓRY, DEZAKTYWACJA WOLNYCH 
RODNIKÓW, POBUDZENIE WIELOPOZIOMOWEJ 
RESTRUKTURYZACJI SKÓRY. ZNIWELOWANIE EFEKTÓW 
DZIAŁANIA STRESU I ZMĘCZENIA, ZMNIEJSZENIE 

WIDOCZNOŚCI ZMARSZCZEK, ZABEZPIECZENIE SKÓRY 
PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH CZYNNIKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH. PRZYWRÓCENIE ZDROWEGO 
I PROMIENNEGO WYGLĄDU.

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Wodą micelarną oczyścić dokładnie skórę twarzy, 

szyi i dekoltu. Stonizować skórę Tonikiem łagodzącym. 

2. Nałożyć cienką warstwę Peelingu enzymatycznego.
Pozostawić na 10 – 15 minut. Zmyć preparat wilgotnymi 
kompresami. Opcjonalnie zamiast peelingu enzymatycz-
nego można wykonać peeling kawitacyjny.

3. Stonizować i osuszyć skórę.

4. Przygotować Koncentrat dotleniająco - detoksykujący. 
W tym celu zdjąć kapsel zabezpieczający z ampułki, do 
zawartego w ampułce żelu dodać za pomocą zakraplacza 
2-3 ml Aktywatora (wizualnie do poziomu załamania 
ampułki). Zamknąć ampułkę i przytrzymując zamknię-
cie kilkakrotnie wstrząsnąć, do momentu całkowitego 
połączenia się obu preparatów. Koncentrat nałożyć na 
oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wma-
sować Koncentrat lub wprowadzić za pomocą jonoforezy, 
mezoterapii bezigłowej lub tlenowej. W przypadku 
zastosowania urządzeń, aby zachować odpowiedni 
poślizg nałożyć na skórę żel do ultradźwięków. 

5. Przygotować maskę - fazę kremową Maski aktywnie 
dotleniającej połączyć za pomocą pędzelka w miseczce 
z fazą hydrożelową w proporcji 1:1 (ok. 5g/ml fazy kremo-
wej + ok.5g/ml fazy hydrożelowej). Po uzyskaniu jednoli-
tej masy, nałożyć równomierną warstwę na skórę objętą 
zabiegiem, omijając okolice oczu. W przypadku cery 
bardzo suchej i odwodnionej można zwiększyć proporcje 
fazy kremowej do fazy hydrożelowej (2:1). 
Pozostawić  maskę na 15 -20 minut do wchłonięcia, 
ewentualny nadmiar, zmyć za pomocą ciepłych 
wilgotnych kompresów. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu nałożyć Krem aktywnie 
dotleniający SPF15.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW 
 Jednorazowo lub w serii 5–6 zabiegów 

wykonywanych 1 raz w tygodniu.

 CZAS TRWANIA ZABIEGU 45–60 minut

 KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
• ANTI POLLUTION Krem aktywnie dotleniający SPF15, 
• ANTI POLLUTION Antyoksydacyjny krem regenerujący, 
• ANTI POLLUTION Rewitalizująco - odświeżający krem 

roll - on pod oczy

ANTI POLLUTION
ZABIEG DOTLENIAJĄCO – DETOKSYKUJĄCY

Nasza skóra codziennie narażona jest na działanie wielu niekorzystnych czynników takich jak – zanieczyszczenia 
środowiska, klimatyzowane pomieszczenia, stres, promieniowanie UV, dym papierosowy. Idealną odpowiedzią 
na jej potrzeby jest kompleksowy zabieg ANTI POLLUTION, wykorzystujący najnowsze odkrycia kosmetologii. 
Podstawą zabiegu jest innowacyjne połączenie składników aktywnych, które dotleniają, odświeżają i chronią 
skórę przed przedwczesnym starzeniem. 

DOTLENIENIE I ODŚWIEŻENIE

LAT     +

ZABIEG DEDYKOWANY

Ochrona 
     w wielkim mieście
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 PRZEZNACZENIE
Każdy rodzaj cery, w szczególności skóra odwodniona, 
przesuszona słońcem lub opalaniem w solarium, wymagająca 
intensywnego nawilżenia, zmęczona, niedotleniona. 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
HYALURON INTENSE SYSTEM – specjalnie wyselekcjono-
wana mieszanina różnej wielkości cząsteczek  kwasu 
hialuronowego zapewniającego wielopoziomowe działanie 
nawilżające i ujędrniające skórę. 

NISKOCZĄSTECZKOWY KWAS HIALURONOWY  
– mukopolisacharyd naturalnie występujący w naszej 
skórze, który dzięki małej wielkości cząsteczek jest w stanie 
penetrować stratum corneum. Wiąże wodę i zatrzymuje 
ją w głębszych warstwach skóry, wypełnia zmarszczki 
i poprawia jędrność. 

AQP 8 BOOSTER – zwiększa ilość akwaporyn. Stymuluje 
syntezę kolagenu, a co za tym idzie wygładza 
i ujędrnia skórę oraz spłyca zmarszczki. 

HYDROMANIL™ – specjalnie wyselekcjonowana trójwymia-
rowa koloidalna matryca polisacharydowa z drzewa tara, 
bogata w oligosacharydy. Dzięki stopniowemu uwalnianiu 
składników aktywnych, długotrwale dostarcza skórze 
odpowiedniej dawki nawilżenia i zabezpiecza ją przed 
utratą wody.

KOLAGEN I ELASTYNA – dwa najważniejsze białka, będące 
składnikami skóry i odpowiadające za jej odpowiednie 
nawilżenie, elastyczność i jędrność. 

OLIGOPHYCOCORAIL – ekstrakt z czerwonej algi koralowej 
aktywuje komórki skóry, reguluje katalizę enzymatyczną, 
działa energizująco. Przywraca witalność i zdrowy wygląd. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
NATYCHMIASTOWE I DŁUGOTRWAŁE NAWILŻENIE 
SKÓRY, POPRAWA JĘDRNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI, 
WYGŁADZENIE ZMARSZCZEK, ZDROWY KOLORYT 
I ODMŁODZONY WYGLĄD SKÓRY.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust 
• PURE ICON Mleczko do demakijażu 
• PURE ICON Tonik nawilżający
• PURE ICON Peeling enzymatyczny 
• HYDRA QUEST Nawilżająco - ujędrniający krem 

do masażu twarzy
• HYDRA QUEST Aktywny koncentrat nawilżający 
• ALGAE MASK Nawilżająca maska algowa
• HYDRA QUEST Maska nawilżająco - ujędrniająca
• HYDRA QUEST Krem intensywnie nawilżający

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie 

oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić 
Mleczkiem do demakijażu. Stonizować skórę objętą 
zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 
minut. Następnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, 
stonizować i osuszyć skórę. 

3. Wykonać masaż przy użyciu Nawilżająco - ujędrniającego 
kremu do masażu twarzy. Pozostałość kremu usunąć 
i stonizować skórę. 

4. Aktywny koncentrat nawilżający równomiernie rozpro-
wadzić na twarzy, szyi i dekolcie. Preparat wmasować 
manualnie lub wprowadzić za pomocą ultradźwięków. 

5. Przygotować Nawilżającą maskę algową wg wskazówek 
na opakowaniu. Szybko nałożyć maskę na skórę objętą 
zabiegiem i pozostawić na 30 minut do zastygnięcia. 
Po upływie tego czasu maskę zdjąć w całości. Zamiennie 
można zastosować Maskę nawilżająco – ujędrniającą. 

6. W przypadku cery suchej i bardzo suchej zalecamy 
nałożenie cienkiej warstwy Maski nawilżająco- 
ujędrniającej pod maskę algową. 

7. Na zakończenie zabiegu nanieść na skórę 
Krem intensywnie nawilżający. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW 
 Jednorazowo w celu szybkiego poprawienia wyglądu 

skóry oraz jako kurację 4–6 zabiegów 1 raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 1 godzina 15 minut.

 KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
• HYDRA QUEST wielopoziomowy krem nawilżający
• HYDRA QUEST serum głęboko nawilżające 

HYDRA QUEST
ZABIEG NAWILŻAJĄCY O DZIAŁANIU ANTI – AGING

Intensywnie nawilżający zabieg przeznaczony do każdego typu cery, w szczególności odwodnionej, przesuszonej 
słońcem lub opalaniem w solarium oraz odwodnionej na skutek suchego powietrza (klimatyzacja, ogrzewanie 
w okresie jesienno-zimowym). Wyjątkowe, synergiczne połączenie innowacyjnych, inteligentnych składników 
aktywnych radykalnie i długotrwale zwiększa nawilżenie skóry, zapewniającej jej jędrność i witalność.  

LAT     +

ZABIEG DEDYKOWANY

Wielopoziomowe 
                      nawilżenie

PIELĘGNACJA
TWARZY

PROCEDURY
ZABIEGÓW

1110



 PRZEZNACZENIE
Każdy rodzaj skóry dojrzałej, z wyraźnie zaznaczonymi 
objawami spadku gęstości, utratą jędrności i napięcia, 
widocznymi zmarszczkami mimicznymi i grawitacyjnymi, 
jako uzupełnienie i podtrzymanie efektów zabiegów 
z zakresy medycyny estetycznej.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
NEUROPEPTIDE – neuroaktywny peptyd nowej 
generacji ograniczający skurcz mięśni prowadzący 
do powstawania zmarszczek mimicznych. 

LIFTING 4D – specjalna, unikalna trójwymiarowa 
siateczka dająca natychmiastowy, widoczny 
i odczuwalny efekt liftingu. 
Poprzez wzmocnienie struktur podporowych na każdym 
poziomie skóry, działa ekspresowo dając zauważalną 
poprawę owalu twarzy, napięcia i naprężenia skóry.

HYALURON FILLER – mikrosfery usieciowanego kwasu 
hialuronowego niezwykle skutecznie wypełniają linie 
i zmarszczki zaledwie w ciągu godziny, zapewniając ich 
spłycenie, a także długotrwałe i głębokie nawilżenie. 

BOTANIC CELLULAR COMPLEX – kompleks roślinnych 
komórek macierzystych będących naturalnym 
stymulatorem wzrostu komórkowego. 
Pobudza produkcję kolagenu i elastyny, chroni przed 
ich degradacją i wspomaga odnowę. 

HYDROKSYPROLISILANE CN® – składnik uzyskiwany 
poprzez połączenie krzemu z hydroksyproliną 
(aminokwasem występującym w kolagenie i elastynie). 
Silnie regeneruje skórę, wpływa na odnowę i cytostymu-
lację komórek, pobudza syntezę fi broblastów i wyraźnie 
wygładza strukturę skóry. 

TGF β-BOOSTER – opatentowany tripeptyd spowalniający 
procesy starzenia się skóry. Aktywuje TGF – do produkcji 
kolagenu, a dodatkowo chroni przed jego degradacją. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU: 
NATYCHMIASTOWY EFEKT LIFTINGU, SPŁYCENIE 
ZMARSZCZEK, NAWILŻENIE I ZREGENEROWANIE SKÓRY, 
WYRAŹNE POPRAWIENIE JĘDRNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI, 
POPRAWIENIE WYGLĄDU I KONDYCJI SKÓRY. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW*
WYGŁADZENIE I WYPEŁNIENIE ZMARSZCZEK, 
ZREDUKOWANIE SKURCZU MIĘŚNI, A CO ZA TYM 
IDZIE ZAHAMOWANIE PROCESÓW POWSTAWANIA 
I POGŁĘBIANIA SIĘ ZMARSZCZEK MIMICZNYCH, 
POPRAWIENIE OWALU TWARZY. 

* seria 6 zabiegów połączonych z pielęgnacją domową

 PREPARATY DO ZABIEGU 
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust 
• PURE ICON Mleczko do demakijażu 
• PURE ICON Tonik łagodzący
• PURE ICON Peeling enzymatyczny 
• NEURO LIFT + Aktywny koncentrat dermo liftingujący 
• DERMACOS Łagodzący krem do masażu twarzy
• NEURO LIFT + Hialuronowa maska bionanocelulozowa/

Peptydowa maska bionanocelulozowa
• NEURO LIFT+ Emulsja liftingująca  SPF15

 PRZEBIEG ZABIEGU: 
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie 

oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Mlecz-
kiem do demakijażu. Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 
minut. Następnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, 
stonizować i osuszyć skórę. 

3. Wmasować w skórę Aktywny koncentrat dermo 
liftingujący, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, 
gdzie występują zmarszczki mimiczne. 

4. Wykonać autorski masaż liftingujący przy użyciu 
Łagodzącego kremu do masażu. Po  zakończeniu masażu 
usunąć nadmiar preparatu ze skóry. 

5. Nałożyć maskę bionanocelulozową, odpowiednio dobraną 
do stanu i kondycji skóry wg schematu podanego na 
opakowaniu: 
Hialuronowa maska bionanocelulozowa – każdy rodzaj cery 
po 30 roku życia, a w szczególności odwodniona z pierwszy-
mi objawami starzenia się skóry, zmarszczkami mimicznymi; 
Peptydowa maska bionanocelulozowa – każdy rodzaj 
skóry dojrzałej, po 40 roku życia, z wyraźną utratą 
gęstości i elastyczności skóry, zmarszczkami mimiczny-
mi i grawitacyjnymi. Pozostawić na 20 minut, następnie 
zdjąć. Nadmiar serum wmasować w skórę. 

6. Na zakończenie wmasować w skórę Emulsję liftingującą. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW 
 Seria 6 zabiegów, raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 1 godzina 15 minut. 

 KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
• NEURO LIFT + Emulsja liftingująca SPF15 
• NEURO LIFT + Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący
• NEURO LIFT + Reduktor zmarszczek mimicznych 

pod oczy i na okolice ust

NEURO LIFT +
ZABIEG DERMO – LIFTINGUJĄCY

Specjalistyczny, kompleksowy zabieg dermo - liftingujący zainspirowany efektami prestiżowych zabiegów 
z zakresu medycyny estetycznej. Głównym jego zadaniem jest wygładzenie skóry i poprawa jędrności, a także 
regeneracja i podtrzymanie efektów po zabiegach dermo kosmetycznych. Opracowany z myślą o kobietach, 
które pragną efektywnej i szybkiej poprawy stanu skóry. 
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 PRZEZNACZENIE 
Każdy rodzaj skóry z przebarwieniami różnego pochodzenia: 
związanymi z procesami starzenia, posłonecznymi, potrądzi-
kowymi, hormonalnymi, cera szara, o niejednolitym kolory-
cie, skóra palacza, jako zabieg wspomagający wybielające 
zabiegi dermatologiczne (Cosmelan, laseroterapia). 

 PRZECIWWSKAZANIA
Stany ropne, zapalne i alergiczne, przerwanie ciągłości 
skóry, oparzenia, trądzik w fazie aktywnej, terapia retino-
idami, skóra bezpośrednio przed i po opalaniu (zalecany 
odstęp czasowy minimum 7 dni), ciąża i okres laktacji. 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
WITAMINA C – skutecznie rozjaśnia przebarwienia, 
rozświetla skórę i poprawia szary koloryt. 

SEPICALM™VG – lipoaminokwas połączony z ekstraktem 
z lilii wodnej, zmniejsza przebarwienia skóry wywołane 
słońcem, stanami zapalnymi i trądzikiem, działa kojąco 
i łagodząco, chroni DNA komórki przed wpływem 
promieniowania słonecznego.

WHITENING CELLULAR COMPLEX – aktywny kompleks eks-
traktów z lukrecji, mącznicy lekarskiej, cytryny i morwy, o dzia-
łaniu rozjaśniającym, przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. 

MELASLOW™ – ekstrakt z mandarynki japońskiej, który 
rozjaśnia skórę, redukuje przebarwienia i plamy starcze. 

SEPIWHITE™MSH – związek organiczny będący mieszaniną 
aminokwasów, witamin, ekstraktu z aloesu, żeń-szenia 
i rozmarynu. Zapobiega syntezie melaniny skutecznie 
zwalczając przebarwienia. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW*
ROZJAŚNIENIE PRZEBARWIEŃ I ZMNIEJSZENIE 
ICH WIDOCZNOŚCI, WYRÓWNANIE KOLORYTU 
SKÓRY, ODŚWIEŻENIE, POPRAWIENIE WYGLĄDU
I KONDYCJI SKÓRY. 

* seria 6 zabiegów połączonych z pielęgnacją domową

 PREPARATY DO ZABIEGU 
• PURE ICON Dwufazowy płyn 

do demakijażu oczu i ust 
• PURE ICON Mleczko do demakijażu 
• PURE ICON Tonik nawilżający 
• REVOLU C WHITE Żel eksfoliujący 
• REVOLU C WHITE Pianka neutralizująca
• REVOLU C WHITE 

Aktywny koncentrat wybielający: 
- REVOLU C WHITE Aktywator maski - czysta witamina C
- REVOLU C WHITE Maska rozjaśniająca skórę 

• REVOLU C WHITE Krem ochronny na dzień SPF30

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie 

oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Mlecz-
kiem do demakijażu. Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Za pomocą pędzla nanieść na skórę grubą warstwę Żelu 
eksfoliującego, omijając okolice oczu. Pozostawić na skó-
rze w zależności od rodzaju cery i wrażliwości: cera sucha 
i wrażliwa - do 2 minut, cera normalna - do 3 minut, cera 
tłusta - do 5 minut. Nie masować. Cały czas monitorować 
reakcję na skórze. W przypadku pojawienia się zaczer-
wienienia i uczucia dyskomfortu, usunąć żel za pomocą 
szpatułki, następnie zmyć skórę wodą i nałożyć Piankę 
neutralizującą. Delikatnie masować przez około 3 minuty, 
zmyć skórę wodą, osuszyć i stonizować. 

3. Aktywny koncentrat rozjaśniający nałożyć na oczyszczoną 
skórę objętą zabiegiem i wmasować. Dla wzmocnienia 
efektu wprowadzić koncentrat za pomocą ultradźwięków. 

4. W szklanej miseczce połączyć bazę maski z aktywatorem, 
mieszać do momentu aż maska będzie spójna i jednolita. 
Nałożyć na skórę objętą zabiegiem, omijając okolice oczu. 
Pozostawić na około 15 minut. Nadmiar maski usunąć 
za pomocą szpatułki, dokładnie zmyć skórę ciepłym, 
wilgotnym kompresem. Stonizować i osuszyć skórę. 

5. Delikatnym ruchem wmasować Krem ochronny. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW 
 Seria 6 zabiegów, raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU 
 1 godzina. 

 KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
• REVOLU C WHITE Krem rozjaśniający przebarwienia 

na dzień
• REVOLU C WHITE Krem restrukturyzujący na noc
• REVOLU C WHITE Nocna kuracja z witaminą C

REVOLU C WHITE
ZABIEG ROZJAŚNIAJĄCY PRZEBARWIENIA 
I WYRÓWNUJĄCY KOLORYT CERY

Profesjonalny zabieg kosmetyczny przeznaczony do pielęgnacji skóry z przebarwieniami, oparty na komplekso-
wym podejściu do rozjaśniania cery. Jego działanie koncentruje się na regulowaniu pracy melanocytów oraz 
kontrolowaniu zaburzeń związanych z nieprawidłową dystrybucją barwnika w skórze. Starannie opracowana 
procedura zabiegowa ma na celu optymalne wykorzystanie nowoczesnych składników aktywnych. 
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 PRZEZNACZENIE
Każdy rodzaj skóry dojrzałej po 50 roku życia, z objawami 
spadku jędrności i elastyczności, zmęczona, niedotlenio-
na, wymagająca regeneracji, jako jednorazowy zabieg  
„bankietowy”.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
SOK SMOCZA KREW – ekstrakt znany jako Dragons’ blood 
pozyskiwany z drzewa Croton Lechleri, po nacięciu jego 
kory wydobywa się gęsta ciesz o intensywnej czerwonej 
barwie. Posiada silne właściwości regenerujące i odbudo-
wujące skórę, a dzięki wysokiej zawartości polifenoli działa 
antyoksydacyjnie, opóźnia procesy starzenia się skóry. 
Dodatkowo stymuluje fi broblasty do produkcji kolagenu 
i elastyny. 

HYDROKSYPROLISILANE CN® – składnik uzyskiwany 
poprzez połączenie krzemu z hydroksyproliną 
(aminokwasem występującym w kolagenie i elastynie). 
Silnie regeneruje skórę, wpływa na odnowę i cytostymu-
lację komórek, pobudza syntezę fi broblastów i wyraźnie 
wygładza strukturę skóry.

PRONALEN FLASH-TENSE PLUS® – połączenie peptydów 
i aminokwasów pochodzących z ziaren pszenicy, wykazują-
cych silne działanie liftingujące i natychmiastowe uczucie 
napięcia skóry. 

KOENZYM Q10 – nazywany “bio-markerem starzenia się 
skóry”, pobudza wzrost i regenerację komórek, spowalnia 
procesy ich starzenia i obumierania, dostarcza im energii 
oraz chroni przed działaniem wolnych rodników. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
WYGŁADZENIE I UELASTYCZNIENIE, NAWILŻENIE, 
ZREGENEROWANIE SKÓRY, POPRAWIENIE KONTURU 
TWARZY, MŁODSZY I ZDROWSZY WYGLĄD SKÓRY

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu
• PURE ICON Tonik nawilżający do twarzy
• PURE ICON Peeling drobnoziarnisty
• HYDRA QUEST Nawilżająco-ujędrniający krem do masażu 
• SKALPEL Koncentrat ujędrniająco – rewitalizujący 
• SKALPEL Maska odbudowująca
• ALGAE MASK Liftingująca maska algowa
• SKALPEL Krem ujędrniająco – odbudowujący

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Płynem micelarnym zmyć dokładnie twarz, szyję 

i dekolt. Stonizować skórę Tonikiem nawilżającym.

2. Nałożyć na skórę cienką warstwę Peelingu drobnoziarni-
stego i wykonać krótki masaż. W przypadku skóry wrażli-
wej i naczyniowej zastosować Peeling enzymatyczny. 
Następnie zmyć skórę wilgotnym, ciepłym kompresem, 
stonizować i osuszyć. 

3. W dłoniach ogrzać Nawilżająco-ujędrniający krem 
do masażu, nanieść na skórę i wykonać masaż. 
Po zakończeniu nadmiar kremu usunąć.

4. Na twarz, szyję i dekolt nałożyć Koncentrat 
ujędrniająco-rewitalizujący, równomierne 
rozprowadzić. Dla wzmocnienia efektu, Koncentrat 
można wprowadzić za pomocą ultradźwięków.

5. Na oczyszczoną skórę nałożyć cienką warstwę 
Maski odbudowującej lub liftingującą maskę algową. 
Pozostawić na 15 minut. Po usunięciu maski 
stonizować i osuszyć skórę.

6. Na zakończenie zabiegu nałożyć Krem 
ujędrniająco-odbudowujący. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW: 
 Seria 4–6 zabiegów, raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU: 
 1 godzina 15 minut. 

SKALPEL
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO – REWITALIZUJĄCY

Wyjątkowy zabieg polecany do każdego typu cery dojrzałej o silnym działaniu regenerującym i ujędrniającym, 
łączący niezwykłe właściwości Soku Smocza Krew (Dragon’s blood) z aktywnym Bio-krzemem. Zastostowana 
w preparatach kombinacja składników aktywnych sprawia, że natychmiast po zabiegu skóra wygląda na młodszą,
wypoczętą i zdrowszą.
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 PRZEZNACZENIE
Cera tłusta z widocznymi zaskórnikami i rozszerzonymi 
porami, skóra trądzikowa i łojotokowa, ze skłonnością 
do powstawania wyprysków, zanieczyszczona, ze wskaza-
niem do oczyszczania manualnego.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z GRUSZKI – wykazuje właściwości wygładzają-
ce - delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, niweluje 
niedoskonałości skóry, koi, nawilża i rewitalizuje, a zawarte 
w nim pektyny korzystnie wpływają na cerę trądzikową. 

KWASY AHA – połączenie kwasu glikolowego, jabłkowego, 
cytrynowego i mlekowego, działa keratolitycznie i normali-
zująco na naskórek, redukuje niedoskonałości i wyrównuje 
koloryt cery. 

ACNE CONTROL COMPLEX – kompleks składników 
aktywnych o silnych właściwościach bakteriostatycznych, 
przeciwzapalnych i regenerujących. Dodatkowo przywraca 
skórze prawidłowe pH, reguluje nadmierne wydzielanie 
sebum i zmniejsza skłonność do powstawania zaskórników. 

NORMAL SEBUM SYSTEM – innowacyjny kompleks ekstrak-
tów roślinnych (ekstrakt z borówki, wierzby, woda oczaro-
wa), reguluje nadmierne wydzielanie sebum, zmniejsza ilość 
i wielkość porów, matuje tłustą skórę i poprawia jej wygląd. 

GLINKA ZIELONA – ma właściwości dezynfekujące 
i gojące, a także oczyszczające i regenerujące. Hamuje 
namnażanie bakterii, zwęża rozszerzone pory i zapobiega 
tworzeniu się zaskórników, ponadto działa ściągająco, 
matująco i wysuszająco.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU:
OCZYSZCZENIE I ODŚWIEŻENIE SKÓRY, ZWĘŻENIE 
PORÓW, ZMATOWIENIE, WYGŁADZENIE, ZREDUKOWANIE 
NIEDOSKONAŁOŚCI.

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW:
ZMNIEJSZONY ŁOJOTOK SKÓRY, ZREDUKOWANA ILOŚĆ 
WYPRYSKÓW, OCZYSZCZONE, ZWĘŻONE I ODBLOKOWA-
NE UJŚCIA GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust 
• DERMAACNE + Gruszkowy żel do mycia twarzy
• DERMAACNE + Tonik antybakteryjny do twarzy 
• PURE ICON Peeling drobnoziarnisty opcjonalnie 

PURE ICON Peeling enzymatyczny
• DERMAACNE + Maska rozpulchniająca
• DERMAACNE + Aktywny koncentrat normalizujący
• DERMAACNE + Maska ściągająca
• DERMAACNE + Matujący krem nawilżający

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie 

oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić 
Gruszkowym żelem do mycia twarzy. 
Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na skórę Peeling drobnoziarnisty, delikatnie 
masować. Po wykonaniu peelingu zmyć skórę ciepłym, 
wilgotnym kompresem, stonizować i osuszyć. 
Opcjonalnie, w przypadku skóry trądzikowej ze zmianami 
o charakterze ropnym zastosować Peeling enzymatyczny. 

3. Nałożyć na skórę kryjącą warstwę Maski rozpulchniającej, 
pozostawić na 15 minut. Usunąć maskę suchym kompre-
sem, a następnie zmyć skórę wodą. W przypadku braku 
przeciwwskazań, maseczka może być użyta pod wapozo-
nem, okładem z folii czy lampą solux z czerwonym fi ltrem. 

4. Po zmyciu, stopniowaniu i osuszeniu skóry przystąpić 
do oczyszczania manualnego. 

5. Po oczyszczaniu przetrzeć skórę Tonikiem 
antybakteryjnym. 

6. W przypadku braku przeciwwskazań, w celu odkażenia 
skóry wykonać zabieg darsonwalizacji. 

7. Wmasować w skórę Aktywny koncentrat normalizujący 
i pozostawić do wchłonięcia. Aby wzmocnić efekt działa-
nia, koncentrat można wprowadzić za pomocą ultradźwięków. 

8. Nałożyć na skórę Maskę ściągającą, pozostawić na 15 
minut, zmyć i osuszyć skórę. 

9. Na zakończenie zabiegu nałożyć Matujący krem 
nawilżający. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 W zależności od nasilenia zmian. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 1 godzina 30 minut.

DERMAACNE+
ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY

Zabieg oczyszczający przeznaczony do cery tłustej, z widocznymi zaskórnikami, rozszerzonymi porami, trądzi-
kowej, ze wskazaniem do oczyszczania manualnego. W zabiegu wykorzystano składniki o działaniu antybakte-
ryjnym, które hamują wzrost bakterii oraz o działaniu keratolitycznym i ściągającym.
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 PRZEZNACZENIE
Cera tłusta i mieszana, z rozszerzonymi porami, skłonna do 
powstawania zaskórników, łojotoku, pozbawiona świeżości, 
z tendencją do błyszczenia się.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z GRUSZKI – wykazuje właściwości wygładzają-
ce – delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, niweluje 
niedoskonałości skóry, koi, nawilża i rewitalizuje, zawarte 
w nim pektyny korzystnie wpływają na cerę trądzikową.

CYNK PCA – ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego 
sebum, przywraca jej naturalne pH, redukuje rozszerzone 
pory i zmniejsza skłonność do powstawania zaskórników, 
łagodzi stany zapalne. 

NORMAL SEBUM SYSTEM – innowacyjny kompleks ekstrak-
tów roślinnych (ekstrakt z borówki, wierzby, woda oczaro-
wa), reguluje nadmierne wydzielanie sebum, zmniejsza ilość 
i wielkość porów, matuje tłustą skórę i poprawia jej wygląd.

GLINKA ZIELONA – ma właściwości dezynfekujące i gojące, 
a także oczyszczające i regenerujące. Hamuje namnażanie 
bakterii, zwęża rozszerzone pory i zapobiega tworzeniu się 
zaskórników, ponadto działa ściągająco, matująco 
i wysuszająco.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
OCZYSZCZENIE, ZWĘŻENIE PORÓW, ZREDUKOWANIE 
WYDZIELANIA SEBUM, WYGŁADZENIE I ZMATOWIENIE 
SKÓRY, POPRAWIENIE KOLORYTU.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust 
• DERMAACNE + Gruszkowy żel do mycia twarzy
• DERMAACNE + Tonik antybakteryjny do twarzy 
• PURE ICON Peeling drobnoziarnisty
• DERMAACNE + Aktywny koncentrat normalizujący
• TECHNOLOGY Żel do ultradźwięków
• DERMAACNE + Maska oczyszczająca
• DERMAACNE + Matujący krem nawilżający

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie oczy 

i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Gruszkowym 
żelem do mycia twarzy. Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na skórę Peeling drobnoziarnisty, delikatnie 
masować. Po wykonaniu peelingu zmyć skórę ciepłym, 
wilgotnym kompresem, stonizować i osuszyć. 

3. Nałożyć na skórę Aktywny koncentrat normalizujący, 
wykonać sonoforezę przez 10 minut. Aby zachować odpo-
wiedni poślizg nałożyć uniwersalny żel do ultradźwięków. 
Po zakończeniu sonoforezy nadmiar żelu usunąć.  

4. Nałożyć na skórę cienką warstwę Maski oczyszczającej. 
W przypadku cery mieszanej, maskę tę nałożyć 
na przetłuszczające się partie twarzy, np. strefa T. 
Natomiast na suche partie twarzy nałożyć 
Maskę nawilżająco – ujędrniającą. 

5. Po upływie 20 minut usunąć maskę za pomocą wilgotne-
go, ciepłego kompresu. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na zakończenie zabiegu wmasować Matujący krem 
nawilżający. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 Jednorazowo, w celu odświeżenia i poprawy wyglądu, 

jako seria 6 zabiegów, 1–2 razy w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 1 godzina.

DERMAACNE+
ZABIEG MATUJĄCO – NORMALIZUJĄCY

Skuteczny i szybki zabieg do cery tłustej i mieszanej. Stanowi bogate źródło substancji aktywnie uczestniczących 
w procesie regulacji pracy gruczołów łojowych. Natychmiast poprawia stan i wygląd skóry, sprawia, że staje się 
ona wyraźnie gładsza, matowa, o jednolitym kolorycie. 
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 PRZEZNACZENIE
Skóra dojrzała, bardzo sucha, łuszcząca się, z widocznymi 
objawami starzenia się, zmęczona, niedotleniona, szara, 
skóra palacza, wymagająca regeneracji.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z BURSZTYNU – hamuje procesy starzenia się 
skóry, pobudza jej metabolizm, dodaje energii. Przywraca 
blask i naturalny, zdrowy koloryt.

OLEJ ARGANOWY – posiada silne właściwości odmładzają-
ce, regeneruje naskórek, wzmacnia komórki skóry, nawilża 
i intensywnie odżywia. 

BOTANIC CELLULAR COMPLEX – kompleks roślinnych 
komórek macierzystych będących naturalnym stymulato-
rem wzrostu komórkowego. Pobudza produkcję kolagenu 
i elastyny, chroni przed ich degradacją i wspomaga odnowę, 
widocznie opóźniając procesy starzenia się skóry. 

AQP 8 BOOSTER – zwiększa syntezę akwaporyny 8, 
białka odpowiedzialnego za detoksykację mitochondriów 
w fi broblastach. Stymuluje syntezę kolagenu typu I, IV 
i VII, a co za tym idzie wygładza i ujędrnia skórę oraz 
spłyca zmarszczki.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU 
WYGŁADZENIE, NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE, 
POPRAWIENIE WYGLĄDU I KONDYCJI SKÓRY.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust 
• PURE ICON Olejek do demakijażu
• PURE ICON Tonik nawilżający
• PURE ICON Peeling enzymatyczny
• AMBER LAVI Aktywny koncentrat odmładzający
• DERMACOS Łagodzący krem do masażu twarzy
• AMBER LAVI Maska regenerująco - odmładzająca
• ALGAE MASK Odżywcza maska algowa 
• AMBER LAVI Bursztynowy krem odmładzający

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć dokładnie 

oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu oczyścić Olejkiem 
do demakijażu. Stonizować skórę objętą zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 
minut. Następnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, 
stonizować i osuszyć skórę. 

3. Nałożyć na skórę Aktywny koncentrat odmładzający 
i równomiernie go rozprowadzić.

4. Wykonać masaż twarzy przy użyciu Łagodzącego kremu 
do masażu. Po zakończeniu usunąć nadmiar preparatu. 

5. Na skórę objętą zabiegiem nałożyć cienką warstwę 
Maski regenerująco - odmładzającej. 

6. Przygotować maskę algową wg wskazówek na opakowaniu 
i szybko nałożyć ją na skórę. Pozostawić na 20 - 30 minut. 

7. Zdjąć maskę w całości. 

8. Na zakończenie zabiegu wmasować Bursztynowy krem 
odmładzający.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 Seria 5–6 zabiegów, raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 1 godzina 15 minut.

AMBER LAVI
ZABIEG REGENERUJĄCO – ODMŁADZAJĄCY

Zabieg przeznaczony do skóry dojrzałej, spowalniający procesy starzenia się skóry oraz korygujący oznaki 
upływającego czasu. Dostarcza skórze optymalnej dawki składników odżywczych, przyspiesza odnowę 
i odbudowę struktury skóry pozwalając jej zachować zdrowy i młody wygląd. 
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 PRZEZNACZENIE
Cera naczynkowa, wrażliwa, delikatna i skłonna do podraż-
nień, trądzik różowaty, skóra podrażniona i zaczerwieniona, 
narażona na działanie niekorzystnych czynników zewnętrz-
nych (zmiany temperatur, mróz, wiatr).

 SKŁADNIKI AKTYWNE
PRONALEN ANTI - FATIGUE HSC – nowatorski system 
wzmacniający naczynka, będący połączeniem 
ekstraktów z ruszczyka, borówki czarnej i cytryny. 
Aktywuje mikrokrążenie, zwiększa odporność i szczelność 
naczyń krwionośnych. 

ANTICOUPEROSE SYSTEM – synergiczne połączenie ekstrak-
tów z kasztanowca, oczaru wirginijskiego i aronii. Usprawnia 
mikrokrążenie krwi i wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, 
zmniejsza nadpobudliwość i reaktywność skóry na czynniki 
zewnętrzne oraz redukuje obrzęki. 

MIKROSFERY Z TROKSERUTYNĄ – biofl awonoid pochodzenia 
naturalnego, który zmniejsza przepuszczalność, poprawia 
elastyczność drobnych naczyń krwionośnych i zapobiega 
ich pękaniu. 

SEPICALM™VG – lipoaminokwas połączony z ekstraktem 
z lilii wodnej, działa kojąco i łagodząco, chroni DNA 
komórki przed wpływem promieniowania słonecznego.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU 
OBKURCZENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, POPRAWIENIE 
KOLORYTU I OCHRONA PRZED NEGATYWNYM WPŁYWEM 
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW* 
USZCZELNIENIE I WZMOCNIENIE NACZYŃ 
KRWIONOŚNYCH, ZMNIEJSZENIE SKŁONNOŚCI 
DO ICH PĘKANIA I TWORZENIA SIĘ TELEANGIEKTAZJI, 
ZWIĘKSZENIE IMMUNOPROTEKCJI SKÓRY.

*seria 10 zabiegów połączonych z pielęgnacją domową

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PURE ICON Dwufazowy płyn do 

demakijażu oczu i ust 
• PURE ICON Mleczko do demakijażu 
• PURE ICON Tonik łagodzący
• PURE ICON Peeling enzymatyczny 
• DERMACOS Koncentrat wzmacniający na naczynka 
• TECHNOLOGY Żel do ultradźwięków 
• DERMACOS Łagodzący krem do masażu twarzy
• DERMACOS Maska łagodząco-wzmacniająca
• ALGAE MASK Kojąca maska algowa
• DERMACOS Krem wzmacniający 

do cery naczynkowej

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Dwufazowym płynem do demakijażu zmyć 

dokładnie oczy i usta. Skórę twarzy, szyi i dekoltu 
oczyścić Mleczkiem do demakijażu. Stonizować 
skórę objętą zabiegiem. 

2. Nałożyć Peeling enzymatyczny i pozostawić na 10-15 
minut. Następnie zmyć preparat wilgotnym kompresem, 
stonizować i osuszyć skórę. 

3. Zawartość ampułki z Koncentratem wzmacniającym 
rozprowadzić równomiernie na skórze. 
Nałożyć Żel do ultradźwięków i wykonać zabieg 
sonoforezy przez około 10 minut. Po zakończeniu 
nadmiar Żelu usunąć ze skóry za pomocą wilgotnego 
kompresu. Stonizować i osuszyć skórę. 

4. Zabieg można wykonać również bez użycia ultradźwię-
ków, zawartość ampułki rozprowadzić równomiernie 
na skórze i pozostawić do wchłonięcia na około 10 minut. 

5. Wykonać delikatny masaż twarzy przy użyciu Łagodzącego 
kremu do masażu. Stonizować i osuszyć skórę. 

6. Na skórę objętą zabiegiem nałożyć cienką warstwę 
Maski łagodząco- wzmacniającej. 

7. Przygotować Łagodzącą maskę algową wg wskazówek na 
opakowaniu. Szybko nałożyć i pozostawić na 20-30 minut. 

8. Usunąć maskę w całości. 

9. Na zakończenie zabiegu nałożyć Krem wzmacniający.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 Seria 10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu. 

Jednorazowo, w celu wyciszenia i złagodzenia 
podrażnień, np. po zabiegu mikrodermabrazji. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU
 1 godzina 15 minut. 

DERMACOS
ZABIEG KOJĄCO – ŁAGODZĄCY DO CERY 
NACZYNKOWEJ I WRAŻLIWEJ

Specjalistyczny, wyjątkowo delikatny zabieg do cery naczyniowej z widocznymi teleangiektazjami, wrażliwej, 
zaczerwienionej i podrażnionej. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom aktywnym przynosi skórze natych-
miastową ulgę, koi, przywraca harmonię i poczucie komfortu. 

S.O.S. dla skóry 
            naczyniowej
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 NOWOŚCI

ANTI A.G.E.
ANTYGLIKACYJNY ZESTAW 
PRZECIWSTARZENIOWY
AKTYWATOR PRZENIKANIA
Opis: baza pod aktywne preparaty, której zadaniem jest zwiększenie 
przepuszczalności bariery naskórkowej, wzmocnienie przenikania 
i działania kolejno aplikowanych preparatów oraz zwiększenie 
ich aktywności. 

Składniki aktywne: glikozaminoglikany, kwas hialuronowy.
Pojemność: 10 x 5 ml

BIOAKTYWNY KONCENTRAT ANTYGLIKACYJNY
Opis: skoncentrowany, aktywny preparat opóźniający efekty 
starzenia się skóry spowodowane procesami glikacji, pobudzenie 
odbudowy i tworzenia się włókien podporowych, zwiększenie 
jędrności i elastyczności, zlikwidowanie zażółcenia skóra. 

Składniki aktywne: witamina PP, Idealift™, ekstrakt z acai. 
Pojemność: 10 x 5 ml

FIBROWYGŁADZAJĄCA MASKA 
PRZECIWSTARZENIOWA: BAZA MASKI + AKTYWATOR
Opis: bąbelkująca maska powstająca poprzez połączenie bazy 
z aktywatorem. 

Skutecznie poprawia właściwości biomechanicznych skóry 
- zwiększa sprężystość i elastyczność, wypełnia drobne linie 
i zmarszczek i, intensywne nawilża. Opóźnia efekty starzenia się 
skóry spowodowane procesami glikacji. 

Składniki aktywne: 
witamina PP, aktywator kolagenu i elastyny, fi toretinol. 
Waga: 10 x 16 g

INDEKS: ANG0000

ANTI A.G.E. 
PEPTYDOWY KREM DEGLIKACYJNY

Opis: kompleksowy krem polecany dla cery 
ze zmianami związanymi z procesami 
starzenia się skóry. 

Skutecznie opóźnia skutki glikacji, pobudza proce-
sy odbudowy i tworzenia się włókien podporowych 
skóry, wygładza i ujędrnia oraz redukuje zmarszcz-
ki. Chroni przed starzeniem glikopochodnym 
i pomaga przedłużyć młodość skóry. 

Składniki aktywne: witamina PP, Idealift™, fi ltry UV. 
Pojemność: 150 ml

INDEKS: ANG0001

 OCZYSZCZANIE

PURE ICON
MLECZKO DO DEMAKIJAŻU

Opis: profesjonalny preparat w postaci lekkiej 
emulsji przeznaczony do usuwania makijażu 
i zanieczyszczeń. Dzięki delikatnej formule i 
zawartości składników nawilżających nie powoduje 
wysuszenia naskórka, działa jednocześnie pielę-
gnująco i łagodząco.  Polecany każdego rodzaju 
cery, szczególnie suchej i odwodnionej.

Składniki aktywne: ekstrakt z alg, kryształ górski. 
Pojemność: 500 ml

INDEKS: KRY1001

PURE ICON
DWUFAZOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU 
OCZU I UST

Opis: specjalistyczny dwufazowy preparat poleca-
ny do demakijażu oczu i ust, skutecznie usuwa rów-
nież wodoodporny makijaż. Formuła nie wysusza 
i nie podrażnia delikatnej skóry wokół oczu. 

Składniki aktywne: olej Canola, kryształ górski. 
Pojemność: 250 ml

INDEKS: KRY1004

DERMAACNE+
GRUSZKOWY ŻEL DO MYCIA TWARZY

Opis: łagodny żel przeznaczony do cery tłustej, 
mieszanej, zanieczyszczonej, z tendencją do 
błyszczenia. Skutecznie oczyszcza, efektywnie 
usuwa makijaż, wszelkie zanieczyszczenia i nad-
miar sebum z powierzchni skóry. Dzięki optymalnie 
dobranym składnikom aktywnym redukuje niedo-
skonałości skóry i zwęża pory, a także łagodzi 
stany zapalne. Pozostawia skórę oczyszczoną 
i odświeżoną. 

Składniki aktywne: ekstrakt z gruszki, kwasy 
owocowe, PROTEOL™APL, ekstrakt z kory 
wierzby, cynk PCA. Pojemność: 500 ml

INDEKS: DER2000

PURE ICON
OLEJEK DO DEMAKIJAŻU

Opis: preparat do demakijażu w formie lekkiego 
hydrofi lowego olejku, przeznaczony szczególnie 
do cery przesuszonej, łuszczącej się. 
Dzięki zawartości cennych olejów roślinnych 
nie tylko skutecznie oczyszcza skórę, ale także 
zapobiega utracie wody i wysuszeniu naskórka. 
Delikatna satynowa konsystencja pozostawia skórę 
miękką i gładką, bez uczucia napięcia i dyskom-
fortu. 

Składniki aktywne: olej arganowy, olej migdałowy, 
ekstrakt z bursztynu. Pojemność: 500 ml

INDEKS: PRO4109

PURE ICON
WODA MICELARNA DO DEMAKIJAŻU 
TWARZY I OCZU

Opis: produkt polecany do każdego rodzaju cery, 
w szczególności cery wrażliwej i naczynkowej. 
Efekty stosowania preparatu: idealne oczyszczenie 
skóry z makijażu, nadmiaru sebum i innych zanie-
czyszczeń, nawilżenie, złagodzenie podrażnień.

Składniki aktywne: ekstrakt z lilii wodnej, 
ekstrakt z mydlnicy, ekstrakt z aloesu.
Pojemność: 500 ml

INDEKS: KRY1005

 TONIZOWANIE

PURE ICON
TONIK NAWILŻAJĄCY DO TWARZY

Opis: delikatny, bezalkoholowy tonik pielęgnacyj-
ny polecany do cery normalnej, suchej 
i odwodnionej. Pomaga utrzymać odpowiedni 
poziom nawilżenia i przywraca skórze optymalne 
pH. Dzięki zawartości ekstraktu z alg dodaje jej 
witalności. Niweluje nieprzyjemne uczucie 
ściągnięcia i doskonale odświeża. 

Składniki aktywne: ekstrakt z alg, kryształ górski, 
woda oczarowa, pantenol. 
Pojemność: 500 ml

INDEKS: KRY1002

PURE ICON
TONIK ŁAGODZĄCY DO TWARZY

Opis: wyjątkowo delikatny tonik przeznaczony 
do pielęgnacji cery naczynkowej, wrażliwej, 
skłonnej do podrażnień i zaczerwienień. 
Odświeża i przywraca optymalne pH, łagodzi 
podrażnienia i zaczerwienienia, przynosi ukojenie 
wrażliwej cerze. 

Składniki aktywne: Sepicalm™VG, 
Hydromanil™, PRO – SMOOTH COMPLEX. 
Pojemność: 500 ml

INDEKS: PRO7000

DERMAACNE+
TONIK ANTYBAKTERYJNY

Opis: profesjonalny preparat przeznaczony do 
oczyszczania skóry tłustej, mieszanej, trądzikowej, 
z tendencją do błyszczenia. Doskonale odświeża i 
reguluje wydzielanie sebum, jednocześnie zwęża 
pory skóry i redukuje ich widoczność. Przywraca 
skórze odpowiednie pH i wspomaga profi laktykę 
antytrądzikową. Pozostawia skórę gładką, wyraźnie 
rozjaśnioną i matową. 

Składniki aktywne: kwasy AHA, ekstrakt z gruszki, 
cynk PCA, srebrna woda. 
Pojemność: 500 ml

INDEKS: DER2001

 PEELINGI

PURE ICON
KREMOWY PEELING DROBNOZIARNISTY

Opis: profesjonalny preparat o delikatnej kremo-
wej konsystencji zawierający drobinki peelingujące, 
które masują i dokładnie usuwają martwe komórki 
naskórka. Skutecznie oczyszcza pory i wygładza 
powierzchnię skóry. Pobudza mikrocyrkulację, 
dzięki czemu przygotowuje ją do przyjęcia składni-
ków aktywnych z kolejno aplikowanych preparatów. 
Po użyciu peelingu skóra nabiera zdrowego 
kolorytu, staje się miękka i gładka. Peeling 
polecany do cery normalnej, tłustej, mieszanej, 
ze skłonnością do występowania zaskórników. 

Składniki aktywne: kryształ górski, olej migdałowy, 
pantenol, sferyczne drobinki peelingujące. 
Pojemność: 200 ml

INDEKS: KRY1006

PURE ICON PEELING ENZYMATYCZNY
Opis: wyjątkowo łagodny preparat oparty na 
eksfoliacji enzymatycznej. Przeznaczony do każ-
dego rodzaju cery, a w szczególności cery suchej, 
naczynkowej, wrażliwej, trądzikowej, ze stanami 
ropnymi i zapalnymi. Delikatnie, a zarazem 
skutecznie eliminuje martwe komórki naskórka, 
pozostawiając skórę jasną, gładką i odświeżoną, 
bez efektu ściągnięcia. Pobudza mikrocyrkulację 
i przygotowuje skórę do przyjęcia składników 
aktywnych z kolejno aplikowanych preparatów. 

Składniki aktywne: papaina, ekstrakt 
z kasztanowca, Inulina. Pojemność: 200 ml

INDEKS: PRO1108

REVOLU C WHITE ŻEL EKSFOLIUJĄCY
Opis: profesjonalny preparat przeznaczony do 
złuszczania naskórka przed zabiegiem REVOLU C 
WHITE. Polecany do każdego rodzaju cery z prze-
barwieniami -  hormonalnymi, słonecznymi, potrą-
dzikowymi i starczymi, cery szarej, o niejednolitym 
kolorycie. Oparty na skutecznych i wzajemnie 
uzupełniających się hydroksykwasach. Stężenie 
i pH produktu zostało dobrane tak, aby jego stoso-
wanie było bezpieczne a jednocześnie efektywne. 
Skutecznie rozluźnia wiązania międzykomórkowe 
w warstwie rogowej, przyspieszając jednocześnie 
złuszczanie naskórka i stymulując odnowę 
głębszych warstw skóry. Widocznie rozjaśnia 
koloryt skóry i  redukuje przebarwienia.

Składniki aktywne: kwas szikimowy (1%), 
kwas migdałowy (3%). Pojemność: 280 ml

INDEKS: WHI1000

REVOLU C WHITE
PIANKA NEUTRALIZUJĄCA

Opis: delikatna pianka błyskawicznie neutralizu-
jąca działanie kwasów. Przywraca skórze właściwy 
poziom pH, łagodzi podrażnienia i zmniejsza 
zaczerwienienia. Dodatkowo nawilża warstwę 
rogową, jednocześnie reguluje złuszczanie naskór-
ka i prowadzi do poprawy wyglądu skóry.

Składniki aktywne: Hydromanil™, pantenol, eks-
trakt z aloesu. Pojemność: 160 ml

INDEKS: WHI1001
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 PREPARATY AKTYWNE

ANTI POLLUTION 
ZESTAW DOTLENIAJĄCO -DETOKSYKUJĄCY

Opis: koncentrat i baza o intensywnym działaniu dotleniającym, 
regenerującym, aktywującym naturalne funkcje witaminy D, 
dezaktywującym wolne rodniki, pobudzającym wielopoziomową 
restrukturyzację skóry, zmniejszającym negatywny wpływ zanieczyszcze-
nia miejskiego na skórę. Baza, dodana do ampułki z koncentratem aktywuje 
zawarte w niej składniki, uwalniając je z hydrożelowej matrycy.
Składniki aktywne: PRONALEN BIO - PROTECT, niacinamid, ACTI VITAMIN-D, 
Oxygen Booster. Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: APO0000

NEURO LIFT+ 
AKTYWNY KONCENTRAT DERMO LIFTINGUJĄCY

Opis: skoncentrowany, aktywny preparat liftingujący polecany 
do pielęgnacji każdego rodzaju skóry dojrzałej, z utratą jędrności 
i elastyczności, zmarszczkami mimicznymi. Dzięki kombinacji 
zaawansowanych składników aktywnych widocznie poprawia wygląd 
i kondycję skóry. Przywraca jej gęstość i jędrność, poprawia owal 
twarzy, redukuje i spłyca zmarszczki. Preparat można wprowadzać 
za pomocą ultradźwięków lub mezoterapii bezigłowej. 
Składniki aktywne: NEUROPEPTIDE, Botanic Cellular Complex, 
Hydroksyprolisilane CN®, Hyaluron Filler, Cytokines+. 
Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: NEU000

REVOLU C WHITE AKTYWNY KONCENTRAT WYBIELAJĄCY
Opis: profesjonalny, wysoce skoncentrowany preparat przeznaczony 
do każdego rodzaju cery z przebarwieniami - hormonalnymi, słoneczny-
mi, potrądzikowymi i starczymi, cery szarej, o niejednolitym kolorycie. 
Dzięki zawartym w nim składnikom aktywnym zmniejsza syntezę 
melaniny, skutecznie rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt cery. 
Podnosi odporność skóry na nowe zmiany barwnikowe i chroni przed 
działaniem wolnych rodników. 
Składniki aktywne: witamina C, MELASLOW™, Whithening Cellular 
Complex, Sepicalm™VG. Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: WHI1002

SKALPEL 
AKTYWNY KONCENTRAT UJĘDRNIAJĄCO – REWITALIZUJĄCY

Opis: wysoko skoncentrowany profesjonalny preparat o unikalnej 
i innowacyjnej formule, bazującej na wyjątkowej kombinacji składników 
aktywnych. Intensywnie regeneruje i widocznie poprawia wygląd skóry 
dojrzałej. Dzięki zawartości Soku Smocza Krew stymuluje fi broblasty do 
produkcji kolagenu, poprawia jędrność i elastyczność skóry. 
Eliminuje wolne rodniki i skutecznie opóźnia procesy starzenia się skóry. 
Polecany do każdego rodzaju skóry dojrzałej po 35 r.ż., z objawami spadku 
jędrności i elastyczności, zmęczonej, niedotle- nionej, wymagającej rege-
neracji. Preparat można wprowadzać za pomocą ultradźwięków 
lub mezoterapii bezigłowej. 

Składniki aktywne: Smocza Krew, HIGH PROTECTION CELL SYSTEM, 
PRONALEN FLASH - TENSE PLUS®.
Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: SKA1000

DERMAACNE+ AKTYWNY KONCENTRAT NORMALIZUJĄCY
Opis: wyjątkowe, synergiczne połączenie składników aktywnych regulują-
cych pracę gruczołów łojowych. Redukuje wydzielanie sebum, zwęża pory 
i zapobiega błyszczeniu się skóry. Dodatkowo oczyszcza skórę, działa prze-
ciwbakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Pomaga redukować niedoskonałości 
skóry. Sprawia, że skóra staje się wyraźnie gładsza, matowa, o jednolitym 
kolorycie. Przeznaczony do cery tłustej, mieszanej, z rozszerzonymi porami, 
skłonnej do zaskórników. 

Składniki aktywne: azeloglicyna, cynk PCA, ekstrakt z borowiny, ekstrakt 
z kory wierzby, woda oczarowa. Pojemność: 5 x 5 ml; INDEKS: PRO7103

AMBER LAVI AKTYWNY KONCENTRAT ODMŁADZAJĄCY
Opis: specjalistyczny lipidowy koncentrat stanowiący odżywczą kurację 
pielęgnacyjną. Polecany do pielęgnacji skóry po 40 r.ż., bardzo suchej, 
łuszczącej się, z widocznymi objawami starzenia, zmęczonej, szarej, 
tzw. skóry palacza. Dzięki zawartości cennego oleju arganowego wykazuje 
wielokierunkowe działanie odmładzające. Skutecznie niweluje suchość 
naskórka i regeneruje skórę, redukuje oznaki upływającego czasu 
i pobudza metabolizm. Sprawia, że skóra staje się miękka, gładka, 
rozświetlona. Wygląda na wypoczętą, zdrowszą i młodszą. 

Składniki aktywne: olej arganowy, AQP 8 BOOSTER, ekstrakt z bursztynu.
Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: PRO7005

HYDRA QUEST AKTYWNY KONCENTRAT NAWILŻAJĄCY
Opis: skoncentrowany preparat będący synergicznym połączeniem inno-
wacyjnych, inteligentnych składników aktywnych radykalnie i długotrwale 
zwiększających nawilżenie skóry, zapewniających jej jędrność i witalność. 
Polecany do cery suchej, odwodnionej, przesuszonej słońcem, działaniem 
suchego, ciepłego powietrza (klimatyzacja, ogrzewanie). Preparat można 
wprowadzać za pomocą ultradźwięków lub mezoterapii bezigłowej. 

Składniki aktywne: HYALURON INTENSE SYSTEM, AQP 8 BOOSTER, 
Hydromanil™. Pojemność: 10 x 5 ml; INDEKS: PRO7002

DERMACOS AKTYWNY KONCENTRAT WZMACNIAJĄCY
Opis: profesjonalny koncentrat oparty na składnikach wykazujących 
wielokierunkowe działanie kojące i wzmacniające. Skutecznie wzmacnia 
ścianki naczyń krwionośnych i zwiększa ich elastyczność, dzięki czemu 
zapobiega pękaniu. Dzięki zawartości składników łagodzących koi podraż-
nioną i  zaczerwienioną skórę, wzmacnia jej  naturalne funkcje ochronne 
i zapobiega powstawaniu nowych zmian rumieniowych. Preparat polecany 
do cery naczynkowej, wrażliwej, delikatnej i skłonnej do podrażnień, rów-
nież w przypadku trądziku różowatego. Preparat można wprowadzać 
za pomocą ultradźwięków lub mezoterapii bezigłowej. 

Składniki aktywne: Sepicalm™VG, witamina C, Anti Infl ammate System.
Pojemność: 10 x 5 ml ; INDEKS: PRO7004

FACE ROLLER AKTYWNY KONCENTRAT ANTI–AGING 
DO ZABIEGÓW MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ
Opis: profesjonalny preparat przeznaczony do zabiegów mezoterapii 
mikroigłowej na twarz. Dedykowany do skóry dojrzałej, z widocznymi 
objawami starzenia, utratą jędrności i elastyczności skóry, spadkiem 
gęstości skóry. Efekty użycia preparatu: stymulowanie mikrokrążenia, 
zwiększenie elastyczności, jędrności i gęstości skóry, spłycenie 
zmarszczek i bruzd, remodeling twarzy, zregenerowanie, odmłodzenie, 
nawilżenie, dotlenienie, poprawienie kolorytu i kondycji skóry. 

Składniki aktywne: Neuropeptide, Collagen Booster, Hyaluron 
Intense System. Pojemność: 5 x 5 ml; INDEKS: ROL0000

FACE ROLLER 
MIKROIGŁOWA EKSFOLIACJA SKÓRY KWASAMI

Opis: profesjonalny preparat oparty na kwasach organicznych, 
przeznaczony do stosowania do zabiegów hybrydowych łączących 
mikronakłuwanie skóry z eksfoliacją kwasami. 
Zalecana długość igieł derma rollera to 0,3-0,5mm w zależności 
od rodzaju i kondycji skóry. Polecany do cery z objawami utraty 
jędrności i elastyczności skóry, fotostarzeniem, hiperpigmentacją, 
nadmierną keratynizacją naskórka. 

Efekty stosowania preparatu: 
poprawia kondycję i strukturę skóry, wygładzenie jej powierzchni, 
zwiększenie gęstości, redukcja zmarszczek, przyspieszenie 
odnowy skóry, widoczne rozjaśnienie przebarwień, 
wyrównanie kolorytu cery, stopniowe, głębokie oczyszczenie 
skóry, przywrócenie młodego i świeżego wyglądu. 

Składniki aktywne: kwas szikimowy 2%, kwas fi towy 2%, 
kwas migdałowy 4%. Pojemność: 5 x 5 ml, 

INDEKS: ROL0001

ZESTAW AKTYWNYCH KONCENTRATÓW 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY
Opis: najpopularniejsze koncentraty z pięciu linii zamknięte 
w jednym opakowaniu – DERMAACNE+, HYDRA QUEST, 
AMBER LAVI, SKALPEL, DERMACOS. 

Synergiczne połączenie wyselekcjonowanych, nowoczesnych 
składników aktywnych w wysokim stężeniu, zapewniająca 
wyjątkową skuteczność działania. 
Preparaty można wprowdzać za pomocą mezoterapii bezigłowej, 
tlenowej, ultradźwięków lub bez użycia aparatury, podczas 
zabiegów kosmetycznych - bezpośrednio pod maskę kremową, 
algową lub manualnie w trakcie masażu.

JEDNO OPAKOWANIE - WIELE KURACJI.

Pojemność: 10 x 5 ml, INDEKS: PRO7007
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 PREPARATY DO MASAŻU TWARZY

DERMACOS
ŁAGODZĄCY KREM DO MASAŻU TWARZY

Opis: wyjątkowo delikatny krem do masażu twarzy, 
szyi i dekoltu charakteryzujący się doskonałymi 
właściwościami poślizgowymi. Zawarte w nim 
składniki koją i łagodzą podrażnienia. Poprawia 
nawilżenie i elastyczność skóry. Masaż z użyciem 
tego preparatu nie tylko odpręża, ale również 
przywraca skórze naturalny i zdrowy wygląd. 
Preparat polecany do każdego rodzaju cery, 
w szczególności cery naczynkowej, wrażliwej, 
skłonnej do podrażnień i zaczerwienień. 

Składniki aktywne: SEPICALM™VG, PRO - SMOOTH 
COMPLEX. Pojemność: 280 ml

INDEKS: PRO7001

HYDRA QUEST
NAWILŻAJĄCO - UJĘDRNIAJĄCY KREM 
DO MASAŻU TWARZY

Opis: preparat do masażu twarzy, szyi i dekoltu, 
zapewniający doskonały poślizg, polecany do 
każdego rodzaju cery, w szczególności cery suchej 
i odwodnionej. Zawarte w nim składniki odżywiają, 
nawilżają skórę. Dodatkowo poprawiają jej 
jędrność i elastyczność. Zapewniają skórze 
poprawę jej wyglądu i kondycji.

Składniki aktywne: olej migdałowy, kolagen, 
Hydromanil™. Pojemność: 280 ml
INDEKS: UKR1000

 MASKI

ANTIPOLLUTION
DWUFAZOWA MASKA DOTLENIAJĄCA 

– 1. FAZA HYDROŻELOWA

Opis: maska w postaci delikatnego żelu, bogata 
w stężone składniki aktywne o silnym działaniu 
dotleniającym skórę, stymulującym regenerację 
uszkodzonych komórek i dezaktywującym wolne 
rodniki. Przed aplikacją maski do fazy hydroże-
lowej (1.) należy dodać fazę kremową (2.), która 
aktywuje i intensyfi kuje działanie zawartych w żelu 
składników.

Składniki aktywne: PRONALEN BIO - PROTECT, 
niacinamid, Oligophycocorail®. 
Pojemność: 200 ml; INDEKS: APO0001

ANTIPOLLUTION
DWUFAZOWA MASKA DOTLENIAJĄCA 

– 2. FAZA KREMOWA

Opis: kremowa faza maska dotleniająca stanowi 
bazę maski o intensywnym działaniu nawilżającym, 
łagodzącym i zmniejszającym nadwrażliwość skóry. 
Przed aplikacją maski do fazy hydrożelowej (1.) 
należy dodać fazę kremową (2.), która aktywuje i in-
tensyfi kuje działanie zawartych w żelu składników. 

Składniki aktywne: HYALURON INTENSE SYSTEM, 
pantenol, Oxygen Booster. Pojemność: 200 ml

INDEKS: APO0002

NEUROLIFT
HIALURONOWA MASKA BIONANOCE-
LULOZOWA REDUKUJĄCA ZMARSZCZKI 
MIMICZNE

Opis: Przeznaczenie: każdy rodzaj cery po 30 roku 
życia, a w szczególności odwodniona z pierwszymi 
objawami starzenia oraz zmarszczkami mimicznymi. 
Polecana po zabiegach z użyciem lasera, mezotera-
pii, mikrodermabrazji. Efekty: natychmiastowe 
i intensywne nawilżenie, redukcja zmarszczek 
i wygładzenie powierzchni skóry, uczucie chłodze-
nia i odświeżenia, przywrócenie komfortu, poprawa 
wyglądu i kondycji skóry.

Składniki aktywne: AMW HIALURON, roślinne 
komórki macierzyste. 

INDEKS: NEU0001

NEUROLIFT
PEPTYDOWA MASKA BIONANOCELULO-
ZOWA POPRAWIAJĄCA JĘDRNOŚĆ SKÓRY

Opis: każdy rodzaj cery dojrzałej, po 40 roku życia, 
z wyraźną utratą gęstości i elastyczności, zmarszcz-
kami mimicznymi oraz grawitacyjnymi. Efekty: wy-
raźna poprawa napięcia i jędrności, poprawa owalu 
twarzy, regeneracja i rozświetlenie, wygładzenie 
zmarszczek, natychmiastowa poprawa nawilżenia, 
kondycji skóry oraz odświeżenie.

Składniki aktywne: matrykiny, Moist 24™, kwas 
hialuronowy. 

INDEKS: NEU0002

REVOLU C WHITE
AKTYWATOR MASKI - CZYSTA 
WITAMINA C

Opis: czysta, lewoskrętna witamina C będąca 
aktywatorem maski rozjaśniającej, skutecznie 
hamuje działanie tyrozynazy, rozjaśnia skórę 
i redukuje plamy pigmentacyjne. 
Posiada naturalne właściwości eksfoliujące pomoc-
ne przy niwelowaniu przebarwień. 

Składniki aktywne: witamina C. 

INDEKS: WHI1002

REVOLU C WHITE
MASKA ROZJAŚNIAJĄCA SKÓRĘ – BAZA

Opis: kremowa baza maski rozjaśniającej po 
połączeniu z czystą witaminą C, zapewnia wysoce 
skuteczną pielęgnację rozjaśniającą i rozświetlają-
cą. Intensywnie i długotrwale nawilża, redukuje po-
drażnienia i zaczerwienienia skóry oraz eliminuje 
uczucie ściągnięcia i pieczenia. Wykazuje działanie 
regenerujące i ochronne. Polecana do każdego 
rodzaju cery z przebarwieniami - hormonalnymi, 
słonecznymi, potrądzikowymi i starczymi, cery 
szarej, o niejednolitym kolorycie.

Składniki aktywne: Hydromanil™, kwas 
hialuronowy, olej Canola, kolagen.

INDEKS: WHI1002

SKALPEL 
MASKA ODBUDOWUJĄCA

Opis: kremowa maska do twarzy polecana szcze-
gólnie do cery dojrzałej, zmęczonej, wymagającej 
intensywnej regeneracji i odbudowy. 
Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym 
intensywnie stymuluje odnowę skóry. Intensywnie 
odżywia i głęboko nawilża. Wzmacnia włókna 
podporowe skóry, poprawiając jej gęstość i ela-
styczność. Chroni komórki skóry przed działaniem 
wolnych rodników i opóźnia procesy starzenia.

Składniki aktywne: Smocza Krew, HIGH PROTEC-
TION CELL SYSTEM, ceramidy, koenzym Q10, 
olej arganowy. Pojemność: 200 ml

INDEKS: SKA1002

IDEAL PROTECT
MASKA REGENERUJĄCO - ŁAGODZĄCA

Opis: Profesjonalny preparat polecany do skóry 
podrażnionej, szczególnie po zabiegach naruszają-
cych barierę naskórkową – z użyciem derma rollera 
na twarz i okolice oczu, kwasów, mikrodermabrazji, 
zabiegach laserowych, jako ochrona przed nega-
tywnymi odczuciami pozabiegowymi

Efekty stosowania preparatu: natychmiastowe 
ukojenie i złagodzenie podrażnień, redukcja 
zaczerwienienia skóry, przyspieszenie regeneracji, 
przywrócenie właściwego poziomu nawilże-
nia, poprawienie elastyczności, wygładzenie, 
zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem 

„ściągnięcia” skóry. 

Składniki aktywne: Sepicalm™VG, beta-glucan, 
COMFORT REPAIR SYSTEM. Pojemność : 200 ml

INDEKS: IDP0000

DERMAACNE+
MASKA OCZYSZCZAJĄCA

Opis: kremowa maska na bazie glinki zielonej 
polecana po zabiegu oczyszczania skóry. 
Zapewnia dokładne oczyszczenie ujść gruczołów 
łojowych, działanie detoksykujące. Reguluje 
wydzielanie sebum, absorbuje nadmiar łoju, zwęża 
rozszerzone pory i zapobiega błyszczeniu się skóry. 
Zapobiega powstawaniu zaskórników, wygładza 
i wyrównuje koloryt cery.

Składniki aktywne: kwasy AHA, ekstrakt z gruszki, 
glinka zielona, cynk PCA, pantenol 
Pojemność: 200 ml

INDEKS: DER2002

DERMAACNE+
MASKA ROZPULCHNIAJĄCA

Opis: preparat przygotowujący skórę do oczysz-
czania manualnego, rozpulchnia warstwę rogową 
naskórka i odblokowuje pory, co sprzyja usuwaniu 
zaskórników. Intensywnie odżywa skórę, 
a zawarte w niej składniki o działaniu łagodzącym 
zapobiegają powstawaniu podrażnień.

Składniki aktywne: ekstrakt z siemienia lnianego, 
olej ze słodkich migdałów, lanolina.
Pojemność: 200 ml

INDEKS: DER2005

DERMAACNE+ 
MASKA ŚCIĄGAJĄCA

Opis: maska na bazie glinki zielonej i białej 
szczególnie polecana do cery tłustej, mieszanej 
i łojotokowej. Zwęża rozszerzone pory i reguluje 
pracę gruczołów łojowych. Ponadto redukuje nad-
miar sebum, koi i łagodzi podrażnioną oczyszcza-
niem skórę. Działa antybakteryjnie i przeciwzapal-
nie. Pozostawia skórę czystą, gładką i matową.

Składniki aktywne: glinka zielona, glinka biała, 
cynk PCA, woda oczarowa, pantenol.
Pojemność: 200 g

INDEKS: DER2006

AMBER LAVI
MASKA REGENERUJĄCO – ODMŁADZAJĄCA

Opis: maska o jedwabistej, kremowej konsystencji 
polecana do skóry po 40 r.ż., bardzo suchej i łusz-
czącej się, z widocznymi objawami starzenia, szarej, 
zmęczonej. Niezwykle bogaty skład zapewnia skó-
rze intensywne odżywienie i regenerację. Poprawia 
jędrność i elastyczność skóry oraz redukuje oznaki 
starzenia. Pobudza zmęczoną i niedotlenioną skórę, 
dodaje jej energii i poprawia koloryt.

Składniki aktywne: Pronalen Flash - Tense Plus®, 
Actopirone 8G, ekstrakt z bursztynu, olej arganowy.
Pojemność: 200 ml

INDEKS: PRO4111

HYDRA QUEST
MASKA NAWILŻAJĄCO – UJĘDRNIAJĄCA

Opis: długotrwale i skutecznie działające składniki 
nawilżające w postaci aksamitnej maski. Preparat 
błyskawicznie przywraca skórze odpowiedni 
poziom nawilżenia, wygładza ją, poprawia jędrność 
i elastyczność. Sprawia, że skóra odzyskuje zdrowy 
koloryt i piękny, młody wygląd. Maska przeznaczo-
na do pielęgnacji cery suchej i odwodnionej, 
po nadmiernym korzystaniu z kąpieli  słonecznych, 
działaniu suchego, ciepłego powietrza 
(klimatyzacja, ogrzewanie).

Składniki aktywne: HYALURON INTENSE SYSTEM, 
niskocząsteczkowy usieciowany kwas hialuronowy, 
AQP 8 BOOSTER, ekstrakt z alg koralowych. 
Pojemność : 200 ml

INDEKS: UKR1004

DERMACOS
MASKA ŁAGODZĄCO – WZMACNIAJĄCA

Opis: profesjonalna maska wykazująca wyjątkowo 
skuteczne działanie łagodzące polecana do każ-
dego rodzaju cery podrażnionej, zaczerwienionej. 
Szczególnie cery wrażliwej, naczynkowej, 
z trądzikiem różowatym. Szybko i wyraźnie popra-
wia wygląd skóry podrażnionej i zaczerwienionej, 
koi i likwiduje zaczerwienienia. Wzmacnia i uela-
stycznia ściany naczyń krwionośnych, zapobiega 
ich pękaniu. Aktywuje naturalny system obronny 
skóry, chroniąc ją przed działaniem niekorzystnych 
czynników zewnętrznych. 

Składniki aktywne: Sepicalm™VG, witamina C, 
Anti Infl ammate System, ekstrakt z arniki, 
ekstrakt z kasztanowca. Pojemność: 200 ml

INDEKS: PRO6107
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 MASKI ALGOWE

ALGAE MASK
NAWILŻAJĄCA MASKA ALGOWA

Opis: plastyczna maska przeznaczona do cery 
suchej, dająca natychmiastowy efekt poprawy 
stopnia nawilżenia skóry. Regeneruje naskórek, 
wyraźnie wygładza i uelastycznia. Zabezpiecza 
skórę przed transepidermalną utratą wody, pozo-
stawia ją gładką, miękką i wyraźnie jędrniejszą. 

Składniki aktywne: kwas hialuronowy, 
kolagen, alginat. Waga: 190 g

INDEKS: UKR1002

ALGAE MASK
KOJĄCA MASKA ALGOWA

Opis: plastyczna maska polecana do cery 
naczynkowej, podrażnionej i zaczerwienionej. 
Zawarte w niej składniki aktywne  wzmacniają 
ściany naczyń krwionośnych i chronią naczynka 
przed pękaniem. 
Szybko i skutecznie redukuje zaczerwienienia 
i podrażnienia, sprawia, że skóra jest wyciszona 
i ujędrniona. 

Składniki aktywne: algi Palmaria Palmata, 
eskulina, alginat. Waga: 190 g

INDEKS: PRO1109

ALGAE MASK
ODŻYWCZA MASKA ALGOWA

Opis: plastyczny maska dająca natychmiastowy 
efekt odżywienia i nawilżenia skóry. 
Przywraca skórze jędrność i elastyczność oraz 
poprawia jej koloryt. Sprawia, że odzyskuje ona 
zdrowy i młody wygląd. Polecana szczególnie 
do cery odwodnionej, łuszczącej się, szarej 
i niedotlenionej. 

Składniki aktywne: olej arganowy, alginat.
Waga:  190 g

INDEKS: POM1003

ALGAE MASK
LIFTINGUJĄCA MASKA ALGOWA

Opis: plastyczna maska polecana do każdego typu 
cery dojrzałej, z widocznymi objawami starzenia 

- utratą jędrności, elastyczności, zmarszczkami. 
Skutecznie i szybko poprawia gęstość skóry. 
Zawarty w niej ekstrakt z kawioru ujędrnia, 
wygładza zmarszczki i przedłuża młodość.

Składniki aktywne: ekstrakt z kawioru, alginat.
Waga: 190 g

INDEKS: POM1002

 KREMY DO TWARZY

ANTI POLLUTION
KREM AKTYWNIE DOTLENIAJĄCY SPF15

Opis: Kompleksowy krem o intensywnym działaniu 
dotleniającym wykorzystujący najnowsze odkrycia 
w kosmetologii. Idealnie odpowiada na potrzeby 
każdego typu cery, ze szczególnym uwzględnie-
niem skóry niedotlenionej, szarej i zmęczonej, 
narażonej na zanieczyszczenia środowiska 
i promieniowanie UV. Dotlenienie, przywraca 
funkcje receptora witaminy D, nawilża i wzmacnia 
naturalną barierę ochronną skóry.

Składniki aktywne: PRONALEN BIO - PROTECT, 
ACTI VITAMIN-D ,DNA REPAIR SYSTEM.
Pojemność: 150 ml; INDEKS: APO0003

NEURO LIFT+
EMULSJA LIFTINGUJĄCA SPF15

Opis: profesjonalny preparat o delikatnej, lekkiej 
formule, polecany intensywnej pielęgnacji każde-
go rodzaju cery dojrzałej, z wyraźnie zaznaczonym 
spadkiem gęstości, widocznie zarysowaną linią 
zmarszczek, a także utratą jędrności i elastyczności. 
Połączenie zaawansowanych technologicznie 
składników aktywnych gwarantuje wielopozio-
mowe wygładzenie skóry. Skutecznie wzmacnia 
struktury podporowe skóry, stymuluje produkcję 
kolagenu i chroni przed jego degradacją. 
Wypełnia zamarszczki, hamuje procesy ich 
powstawania i pogłębiania się.

Składniki aktywne: NEUROPEPTIDE, LIFTING 4D, 
HYALURON INTENSE SYSTEM, HYDROXYPROLISILANE 
CN®. Pojemność: 150 ml; INDEKS: NEU0003

REVOLU C WHITE
KREM OCHRONNY SPF30

Opis: lekki krem na dzień o podwójnym działaniu 
- rozjaśniającym i ochronnym, przeznaczony do 
każdego rodzaju cery z przebarwieniami, szarej, 
o niejednolitym kolorycie. Rozjaśnia przebarwienia, 
poprawia wygląd zmian pigmentacyjnych i wyrów-
nuje koloryt cery. Długotrwale nawilża, odżywia 
i regeneruje skórę, a także zabezpiecza ją przed 
szkodliwym działaniem promieniowania UV, 
które indukuje procesy melanogenezy.

Składniki aktywne: SEPIWHITE™MSH, 
Whithening Cellular Complex, witamina E.
Pojemność: 100 ml; INDEKS: WHI1003

SKALPEL
KREM UJĘDRNIAJĄCO-ODMŁADZAJĄCY

Opis: profesjonalny krem o unikalnej i innowacyj-
nej formule, bazującej na wyjątkowej kombinacji 
składników aktywnych. Polecany do pielęgnacji 
skóry dojrzałej, z objawami spadku gęstości 
i elastyczności. Intensywnie regeneruje i widocz-
nie poprawia wygląd skóry dojrzałej. Dzięki zawar-
tości Soku Smocza Krew stymuluje fi broblasty do 
produkcji kolagenu, poprawia jędrność i elastycz-
ność skóry. Eliminuje wolne rodniki i skutecznie 
opóźnia procesy starzenia się skóry.

Składniki aktywne: Smocza Krew, HYDROXYPROLI-
SILANE CN®, PRONALEN FLASH-TENSE PLUS®

Pojemność: 150 ml; INDEKS: SKA1003

DERMAACNE+
MATUJĄCY KREM NAWILŻAJĄCY

Opis: krem przeznaczony do pielęgnacji cery 
tłustej, mieszanej i łojotokowej. 
Zawiera kompleks składników o działaniu sebore-
gulującym i matującym. Redukuje błyszczenie się 
przetłuszczających partii twarzy. 
Sprawia, że nabiera zdrowego kolorytu, jest jedno-
licie matowa i dobrze nawilżona.

Składniki aktywne: PowerMatt Complex, 
AHA Complex, ekstrakt z gruszki, HYALURON 
INTENSE SYSTEM. Pojemność: 150 ml

INDEKS: DER2003

AMBER LAVI
BURSZTYNOWY KREM ODMŁADZAJĄCY

Opis: krem o silnym działaniu regenerującym 
i odmładzającym. Polecany do pielęgnacji skóry 
po 40 r. ż., bardzo suchej, łuszczącej się, 
z widocznymi objawami starzenia, zmęczonej, 
szarej, tzw. skóry palacza. 
Dzięki zawartości cennego oleju arganowego 
wykazuje wielokierunkowe działanie odmładzają-
ce, redukuje oznaki upływającego czasu i pobudza 
metabolizm. Sprawia, że skóra staje się miękka, 
gładka, rozświetlona.

Składniki aktywne: Actiporine 8G, Pronalen 
Flash - Tense Plus®, ekstrakt z bursztynu, 
Hydromanil™. Pojemność: 150 ml

 INDEKS: PRO4110

HYDRA QUEST
KREM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

Opis: krem pielęgnacyjny o delikatnej formule, 
przeznaczony do pielęgnacji cery suchej 
i odwodnionej. Synergiczne połączenie innowa-
cyjnych, inteligentnych składników aktywnych 
radykalnie i długotrwale zwiększających 
nawilżenie skóry, zapewniających jej jędrność 
i witalność. Odżywia i wygładza naskórek. 
Idealnie sprawdza się pod makijaż.

Składniki aktywne: HYALURON INTENSE SYSTEM, 
AQP 8 BOOSTER , OLIGOPHYCOCORAI®, 
Hydromanil™. Pojemność: 150 ml

INDEKS: UKR1003

DERMACOS
KREM WZMACNIAJĄCY NA NACZYNKA

Opis: krem o działaniu silnie regenerującym, i 
wzmacniającym kruche naczynia krwionośne. Po-
lecany do pielęgnacji cery naczynkowej, wrażliwej, 
skłonnej do zaczerwienienia i podrażnień. Wyraź-
nie poprawia kondycję skóry, wycisza grę naczynio-
wą i zapobiega powstawaniu teleangiektazji.

Składniki aktywne: Sepicalm™VG, witamina C, 
Anti Infl ammate System, witamina E.
Pojemność: 150 ml

INDEKS: PRO6103

IDEAL PROTECT
REGENERUJĄCY KREM BARIEROWY
SPF50+

Opis: specjalistyczny preparat regenerująco - 
ochronny idealnie odpowiada na potrzeby każdego 
typu cery, zabezpieczając skórę przed promie-
niowaniem słonecznym i łagodząc podrażnienia. 
Tworzy delikatny fi lm regenerujący i chroniący 
skórę przed działaniem słońca. 
Polecany do codziennej pielęgnacji skóry narażo-
nej na działanie promieniowaniem UV, a także po 
zabiegach kosmetycznych naruszających barierę 
naskórkową lub innych zabiegach wymagających 
fotoprotekcji. Krem o działaniu: ochronnym, 
regenerującym i przeciwnarażeniowym.

Składniki aktywne: UV Filters 50+, Sepicalm™Vg, 
Niacynamid. Pojemość:  50 ml

INDEKS: IDP0001

 PREPARATY POMOCNICZE

TECHNOLOGY
ŻEL DO ULTRADŹWIĘKÓW

Opis: uniwersalny żel przeznaczony do użytku 
w trakcie zabiegów sonoforezy. 
Zapewniaja prawidłowy kontakt głowicy ze skórą, 
a tym samym maksymalną skuteczność 
działania zabiegu. 

Składniki aktywne: mikrokolagen, 
alantoina, pantenol. Pojemność: 500 ml

INDEKS: TEC1001
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BODY ROLLER
ZABIEG MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ Z UŻYCIEM AKTYWNEGO 
KONCENTRATU ANTYCELLULITOWO – WYSZCZUPLAJĄCEGO

BODY ROLLER rekomendujemy przede wszystkim do zabiegów mikronakłuwania, których istotą jest pobudzenie 
skóry do odnowy poprzez nakłucia jej krótkimi, cieniutkimi igłami. W ten sposób stymulowane są fi broblasty do 
przyspieszonej produkcji kolagenu i elastyny, a dzięki zastosowanym podczas zabiegu specjalistycznym 
koncentratom z linii BODY ROLLER, umożliwiamy efektywny transport substancji aktywnych w głąb skóry, 
co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia skuteczności zabiegów.

MICRONEEDLE SYSTEM

 PRZEZNACZENIE 
Cellulit, nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, 
utrata jędrności i elastyczności skóry.

 PRZECIWSKAZANIA
Podrażnienia i stany zapalne skóry, stany alergiczne, alergia 
na składniki zawarte w preparacie. W przypadku zabiegu me-
zoterapii mikroigłowej (derma roller, dermapen) – stosować się 
do przeciwwskazań przy mikronakłuwaniu skóry: podrażnienia 
i stany zapalne skóry, stany alergiczne, przerwanie ciągłości 
skóry, otwarte rany, zakażenia skóry (bakteryjne, wirusowe, 
grzybicze), autoimmunologiczne choroby skóry, poparzenia, 
znamiona, skłonność do bliznowców, ciąża, okres laktacji, cu-
krzyca, choroby nowotworowe, zaburzenia krzepliwości krwi, 
terapia retinoidami (w ciągu ostatnich 6 miesięcy). 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
ACTIPORINE 8G – innowacja w zwalczaniu cellulitu – 
ekstrakt z algi Jania Rubens. Stymuluje proces lipolizy oraz 
syntezy kolagenu, dzięki czemu skóra odzyskuje jędrność 
i elastyczność. Hamując syntezę kwasów tłuszczowych 
i zatrzymując odkładanie się tkanki tłuszczowej odpowie-
dzialnej za chroni powstawanie cellulitu. 

LIPOREDUCTYL® – synergiczne połączenie trójpeptydu GHK 
z mieszaniną składników o działaniu antycellulitowym – 
kofeiny, ruszczyka kolczystego, L- karnityny, bluszczu, 
escyny. Zwiększa penetrację substancji aktywnych w 
głębsze warstwy skóry powodując efektywniejsze spalanie 
tłuszczu. Poprawia mikrokrążenie, zwiększa elastyczność 
skóry oraz przeciwdziała rozrostowi komórek tłuszczowych. 

KWAS HIALURONOWY – nawilża, wygładza, poprawia 
jędrność i elastyczność skóry, zwiększa penetrację innych 
składników aktywnych w głąb skóry. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU* 
STYMULOWANIE MIKROKRĄŻENIA, WYGŁADZENIE 
I POPRAWA STRUKTURY SKÓRY, STOPNIOWE ZREDUKOWA-
NIE WIDOCZNOŚCI CELLULITU I ROZSTĘPÓW, POBUDZENIE 
PROCESU SPALANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ I ZMNIEJSZENIE 
JEJ OBJĘTOŚCI, UJĘDRNIENIE I UELASTYCZNIENIE SKÓRY. 

* efekty potwierdzone po stosowaniu koncentratu z użyciem derma 
rollera (po serii 5 zabiegów) 

 PREPARATY DO ZABIEGU 
• PURE ICON Woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu
• PURE ICON Peeling enzymatyczny 
• PURE ICON Tonik łagodzący
• BODY ROLLER Aktywny koncentrat antycellulitowo- 

wyszczuplający do zabiegów mezoterapii mikroigłowej
• GUARANA SLIM Antycellulitowe masło do ciała  

 ZALECENIA PRZED ZABIEGIEM
Przed użyciem derma rollera zaleca się odbycie szkolenia 
z technik wykonywania mikronakłuwania skóry.
Rekomendowana długość igieł rollera: 1,0 lub 1,5mm.

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Skórę poddaną zabiegowi oczyścić za pomocą 

Wody micelarnej. 
2. Nałożyć na skórę cienką warstwę Peelingu enzymatycz-

nego, pozostawić na 10-15 minut, a następnie dokładnie 
zmyć za pomocą wilgotnych kompresów. Stonizować 
i osuszyć skórę. 

3. Przed rozpoczęciem zabiegu zabezpieczyć dłonie 
rękawiczkami ochronnymi. 

4. Powierzchnię skóry objętą zabiegiem zdezynfekować 
preparatem do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran. 

5. Zaaplikować na skórę równomierną warstwę Aktywnego kon-
centratu antycellulitowo - wyszczuplającego. Na jeden zabieg 
polecane jest użycie dwóch ampułek (10ml). Ilość zużytego 
preparatu uzależniona jest od partii ciała objętej zabiegiem. 

6. Przejść do zabiegu mikronakłuwania. Partię ciała objętą 
zabiegiem podzielić  na mniejsze obszary. Stosować się 
do zasad pracy z derma rollerem – jedną ręką napiąć 
skórę i rolować ją w czterech kierunkach – pionowo, 
poziomo, ukośnie w prawo i lewo, dostosowując siłę 
nacisku do indywidualnych odczuć Klienta. Każdy ruch 
powtórzyć 4 razy. Cały czas obserwować reakcję skóry. 
Podczas zabiegu może pojawić się obrzęk i zaczerwienie-
nie, które może utrzymywać się do kilku godzin, 
w zależności od indywidualnej wrażliwości i rodzaju skóry. 

7. Po zakończeniu rolowania, wmasować pozostałą część 
koncentratu, pozostawić do wchłonięcia. 

8. Na zakończenie zabiegu nałożyć  Antycellulitowe masło 
do ciała GUARANA SLIM. 

 ZALECENIA PO ZABIEGU
Do 12 godzin po zabiegu z użyciem derma rollera unikać alko-
holu, kawy, pikantnych przypraw. Do 24 godzin po zabiegu nie 
korzystać z sauny i basenu. Chronić skórę przed promieniowa-
niem słonecznym. Do 30 dni po zabiegu unikać opalania.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW: 
 3–5 zabiegów w serii, wykonywanych raz na dwa  

tygodnie lub raz na miesiąc w zależności od indywidu-
alnej reakcji skóry. W przypadku intensywnej kuracji 
zalecane jest wykonywanie zabiegu raz w tygodniu. 

 CZAS TRWANIA ZABIEGU: 
 Uzależniony jest od partii ciała objętej zabiegiem.

Skuteczność
            mezoterapii 
     mikroigłowej   
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ZABIEG NA CIAŁO
UJĘDRNIAJĄCO – DOTLENIAJĄCY

Idealna propozycja przeznaczona dla osób zmagają-
cych się z wiotkością skóry. Jest to również doskonały 
zabieg profilaktyczny, zapobiegający powstawaniu 
„skórki pomarańczowej” oraz modelujący sylwetkę. 
Skuteczność jego działania zapewnia komplementarne 
połączenie innowacyjnych składników aktywnych 
z ekstraktem z jagód acai. Dzięki wyjątkowej, świeżej 
nucie zapachowej dostarcza egzotycznych doznań 
zmysłowych.

 PRZEZNACZENIE
Utrata jędrności i elastyczności skóry, miejscowo zlokalizo-
wana nadmierna tkanka tłuszczowa (brzuch, uda, pośladki, 
ramiona), cellulit wodny i tłuszczowy, skóra niedotleniona. 
Zabieg polecany również dla osób w trakcie i po kuracjach 
wyszczuplających, po ciąży i laktacji.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z JAGÓD ACAI – wyciąg bogaty w polifenole 
zapewnia skuteczne działanie antyoksydacyjne, poprawia 
mikrokrążenie krwi w skórze oraz widocznie ją wygładza.

OLEJ PERILLA – wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, 
dzięki czemu uelastycznia i ujędrnia oraz przeciwdziała 
oznakom starzenia się skóry.
ACTIPORINE 8G – kompleks zawierający ekstrakt z algi Jania 
Rubens zapewniający spektakularne działanie ujędrniające. 
Reaktywuje lipolizę i uwalnianie kwasów tłuszczowych z 
adipocytów oraz syntezę włókien kolagenowych, zmniejsza 
widoczność cellulitu, a skóra odzyskuje jędrność i sprężystość.
KOMPLEKS EKSTRAKTÓW Z ALG – aktywny kompleks, skła-
dający się z listownicy, planktonu, ascophyllum, morszczynu 
i kowniatka morskiego o działaniu wyszczuplająco-
ujędrniającym.
REVOLU HYDRA PEEL – multifunkcyjny kompleks stworzo-
ny przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona 
Sp. z o.o., minimalizujący uszkodzenia naturalnej warstwy 
ochronnej naskórka. Dostarcza skórze dobroczynnych skład-
ników oraz regeneruje płaszcz hydrolipidowy skóry poprzez 
ich optymalną depozycję na jej powierzchni. 
System zawiera substancje biomimetyczne, dzięki 
którym skóra jest optymalnie nawodniona i natłuszczona.

ZABIEG NA CIAŁO 
WYSZCZUPLAJĄCO- ODMŁADZAJĄCY

Profesjonalny zabieg będący doskonałym uzupełnie-
niem kompleksowej kuracji wyszczuplającej. Optymal-
nie dobrane składniki aktywne zapewniają skutecz-
ność działania i odpowiadają na wszystkie potrzeby 
skóry przedwcześnie starzejącej się oraz z nadmierną 
ilością tkanki tłuszczowej. Wieloetapowy, holistyczny 
zabieg nie tylko aktywuje lipolizę w skórze, ale także 
sprawia, że odzyskuje ona jędrność i elastyczność. 

 PRZEZNACZENIE
Nadmierna tkanka tłuszczowa, cellulit, skóra przedwcze-
śnie starzejąca się, wymagająca rewitalizacji, wiotka, 
mało elastyczna.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
LIPOREDUCTYL® – synergiczne połączenie trójpeptydu 
GHK z mieszaniną substancji o działaniu antycellulitowym. 
Działa lipolitycznie, hamuje rozrost adipocytów, aktywuje 
mikrokrążenie dzięki poprawieniu napięcia mięśniówki 
drobnych naczyń krwionośnych. Poprawia nawilżenie 
i uelastycznienie skóry, usprawniając jej detoksykację.

EKSTRAKT Z WIŚNI – bogate źródło witaminy A i C, 
substancji antyoksydacyjnych i pektyn. Przeciwdziała 
skutkom przedwczesnego starzenia się skóry, wzmacnia 
naczynia krwionośne.

MIKROKOLAGEN – zapobiega wiotczeniu, poprawia 
strukturę i sprężystość skóry. Wyraźnie odmładza. 
Przywraca skórze gładkość i elastyczność.

CENTELLA ASIATICA – wykazuje silne działanie ujędrniające, 
poprawia elastyczność skóry i stymuluje jej regenerację. 
Przyspiesza mikrokrążenie i wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych.

OLEJ RYŻOWY – skuteczny składnik w przeciwdziałaniu 
procesom starzenia się skóry, stymuluje procesy 
naprawcze, odżywia i poprawia jej kondycję.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
WYRAŹNE WYGŁADZENIE SKÓRY 
I PRZYWRÓCENIE JEJ MŁODEGO WYGLĄDU.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
WYGŁADZENIE I DOTLENIENIE SKÓRY.

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW*
POPRAWIENIE JĘDRNOŚCI, ELASTYCZNOŚCI I SPRĘŻY-
STOŚCI SKÓRY, ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI CELLULITU, 
WYSZCZUPLENIE OKOLIC PROBLEMATYCZNYCH.

* seria 6–10 zabiegów

 PREPARATY DO ZABIEGU
• ACAI REFIRM Ujędrniający peeling do ciała
• ACAI REFIRM Ujędrniające masło do masażu
• ACAI REFIRM Ujędrniająca kremo-maska do ciała

 PRZEBIEG ZABIEGU
 PEŁNY ZABIEG

1. Ujędrniający peeling nanieść na całe ciało lub parte ob-
jęte zabiegiem. Kolistymi ruchami wykonać krótki masaż. 
Spłukać preparat ciepłą wodą pod prysznicem lub zmyć 
za pomocą ciepłych, wilgotnych kompresów kosmetycz-
nych. Osuszyć skórę. Intensywność złuszczania można 
regulować poprzez siłę masażu. 

2. Ujędrniające masło do masażu rozgrzać w dłoniach 
lub w podgrzewaczu i wykonać masaż ciała. 

3. Po zakończeniu masażu, nadmiar preparatu zmyć ze skóry 
za pomocą ciepłych, wilgotnych kompresów. Osuszyć ciało. 

4. Na całe ciało lub parte objęte zabiegiem nałożyć równą 
warstwę Ujędrniającej kremo – maski, owinąć folią, przy-
kryć ręcznikiem, pozostawić na 20–30 minut. Można lekko 
wygrzewać pod kocem termicznym lub w kapsule SPA 
z suchym ciepłem. 

5. Po tym czasie odwinąć ciało z folii, wmasować ewentual-
ny nadmiar maski aż do całkowitego wchłonięcia. 

 ZABIEG EKSPRESOWY
1. Ujędrniający peeling nanieść na całe ciało lub parte 

objęte zabiegiem. Kolistymi ruchami wykonać krótki 
masaż. Spłukać preparat ciepłą wodą pod prysznicem 
lub zmyć za pomocą ciepłych, wilgotnych kompresów 
kosmetycznych. Osuszyć skórę. Intensywność  złuszczania 
można regulować poprzez siłę masażu. 

2. Ujędrniające masło do masażu rozgrzać w dłoniach 
lub w podgrzewaczu i wykonać krótki masaż ciała. 

3. Po zakończeniu masażu, nadmiar preparatu zmyć ze skóry 
za pomocą ciepłych, wilgotnych kompresów. Osuszyć ciało. 

4. Na zakończenie zabiegu wmasować w skórę 
Ujędrniającą kremo – maskę, aż do 
całkowitego wchłonięcia.

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW*
UJĘDRNIENIE I UELASTYCZNIENIE SKÓRY, ZMNIEJSZENIE 
WIDOCZNOŚCI CELLULITU, OPÓŹNIENIE PROCESÓW 
STARZENIA.

* seria 6–10 zabiegów

 PREPARATY DO ZABIEGU: 
• SAKURA YOUTH Odmładzający peeling do ciała
• SAKURA YOUTH Wyszczuplająca maska do ciała
• SAKURA YOUTH Odmładzający olej do masażu
• SAKURA YOUTH Odmładzający balsam do ciała

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Odmładzający peeling nanieść na skórę objętą zabiegiem, 

szczególnie uwzględniając miejsca wymagające wzmoc-
nionej pielęgnacji wyszczuplającej i wykonać masaż. 
Zmyć pod prysznicem lub przy pomocy wilgotnych, 
ciepłych kompresów. Osuszyć skórę. Intensywność 
złuszczania można regulować poprzez siłę masażu.

2. Maskę wymieszać przed użyciem. Nanieść na całe ciało 
lub partie objęte zabiegiem. Dokładnie wmasować. Można 
wykonać sonoforezę, zastosować pod folię okluzyjną, koc 
termiczny lub w kapsule SPA. Po około 20–25 min. zmyć 
ciepłą wodą. Osuszyć skórę.

3. Olej nanieść na skórę i wykonać masaż. W razie potrzeby 
produkt zmyć ze skóry. 

4. Balsam wmasować w czystą, osuszoną skórę.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 Jako jednorazowy zabieg pielęgnacyjny lub w serii 

zabiegów uzależnionej od indywidualnych potrzeb 
i/lub kondycji skóry.

PIELĘGNACJA
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ZABIEGÓW
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ZABIEG NA CIAŁO 
OCZYSZCZAJĄCO – REGENERUJĄCY

Profesjonalny zabieg typu wellness przeznaczony do 
skóry zanieczyszczonej, słabo odżywionej i narażonej 
na negatywne działanie czynników zewnętrznych. 
Połączenie argilloterapii z zaawansowanymi składni-
kami aktywnymi zapewnia oczyszczenie i rewitalizację 
skóry. Sprawia, że staje się ona optymalnie zregenero-
wana i pełna blasku. Idealnie sprawdzi się zawsze wte-
dy, gdy potrzebny jest natychmiastowy efekt wygła-
dzenia.

 PRZEZNACZENIE
Skóra potrzebująca regeneracji i rewitalizacji, zanieczysz-
czona ze skłonnością do przetłuszczania, niedotleniona, 
wymagająca detoksykacji. Zabieg może być wykonywany 
na całym ciele w celu regeneracji skóry lub jedynie na 
zanieczyszczonych partiach, np. plecach.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z BAMBUSA – regeneruje, nawilża i pobudza 
metabolizm skóry.

GLINKA WULKANICZNA GHASSOUL – oczyszcza i detoksy-
kuje, zapewnia skórze wygładzenie i wyraźne odmłodzenie.

OLEJ KOKOSOWY – przyspiesza regenerację skóry, 
zmniejszając szorstkość naskórka. Odbudowuje barierę 
hydrolipidową naskórka i łagodzi podrażnienia.

PRONALEN BIO-PROTECT – chroni błony komórkowe przed 
lipoperoksydacją powodowaną działaniem metali ciężkich, 
przedłuża żywotność komórek i zapobiega zaburzeniom ich 
metabolizmu powodowanym przez czynniki zewnętrzne 
takie jak: dym papierosowy i spaliny samochodowe.

REVOLU HYDRA PEEL – multifunkcyjny kompleks 
stworzony przez Laboratorium Kosmetyków 
Naturalnych Farmona Sp. z o.o., minimalizujący 
uszkodzenia naturalnej warstwy ochronnej naskórka. 
Dostarcza skórze dobroczynnych składników 
oraz regeneruje płaszcz hydrolipidowy poprzez 
ich optymalną depozycję na jej powierzchni. 
System zawiera substancje biomimetyczne, 
dzięki którym skóra jest optymalnie nawodniona 
i natłuszczona.

ZABIEG NA CIAŁO 
ANTYCELLULITOWO - ORZEŹWIAJĄCY

Aromatyczny zabieg antycellulitowy o zniewalającym 
zapachu soczystych, tropikalnych owoców. Polecany 
dla osób z problemem cellulitu i nadmiernej ilości 
tkanki tłuszczowej, pragnących poprawić sylwetkę 
oraz w celu zwiększenia jędrności i elastyczności 
skóry. Starannie dobrane składniki aktywne przyspie-
szają lipolizę i mikrokrążenie skóry, wspomagając usu-
wanie toksyn z organizmu.

 PRZEZNACZENIE
Cellulit wodny i tłuszczowy, nadmierna ilość tkanki 
tłuszczowej, skóra potrzebująca  oczyszczenia z toksyn, 
bierny tryb życia.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
L-KARNITYNA – znany składnik o działaniu antycelluli-
towym. Zwiększa metabolizm komórkowy, zapobiegając 
powiększaniu się adipocytów. Jest niezbędna do prawidło-
wego metabolizmu lipidów, powodując przemianę kwasów 
tłuszczowych w energię. 

EKSTRAKT Z GUARANY – wyciąg z rośliny znanej z działania 
energetyzującego i stymulującego metabolizm, wynikają-
cego z wysokiego udziału guaraniny i alkaloidów, teobro-
miny i teofi liny, adeniny, terpenów, tanin, skrobi, tłuszczów 
oraz fl awonoidów i saponin, które działają synergistycznie 
wobec kofeiny. Składniki te nadają guaranie właściwości ter-
mogeniczne, prowadzące do pobudzenia lipolizy, powodu-
jącej rozpad tłuszczy do produktów metabolizowanych 
w tkankach. Guarana zapobiega lipogenezie czyli procesowi 
ponownego gromadzenia się tłuszczu w adipocytach. 

EKSTRAKT Z IMBIRU – pobudza krążenie, przyspieszając 
usuwanie toksyn, wspomaga walkę z cellulitem.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
ZREGENEROWANIE, WYGŁADZENIE I WZMOCNIENIE.

 EFEKTY WIDOCZNE PO SERII ZABIEGÓW*: 
ZMNIEJSZENIE WIDOCZNOŚCI CELLULITU, 
UJĘDRNIENIE, PRZYWRÓCENIE ELASTYCZNOŚCI 
I SPRĘŻYSTOŚCI SKÓRY.

* seria 6-8 zabiegów

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
DOGŁĘBNE OCZYSZCZENIE I ODŚWIEŻENIE SKÓRY, 
REGENERACJA I WYGŁADZENIE, WZMOCNIENIE BARIERY 
OCHRONNEJ SKÓRY.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• INDIA REVIVE Oczyszczający peeling do ciała
• INDIA REVIVE Regenerująca maska do ciała
• INDIA REVIVE Regenerujący olej do masażu
• INDIA REVIVE Regenerujący balsam do ciała

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Oczyszczający peeling nanieść na całe ciało 

(z wyłączeniem biustu) lub partie objęte zabiegiem. 
Kolistymi ruchami wykonać krótki masaż. Zmyć pod 
prysznicem lub usunąć za pomocą wilgotnych, ciepłych 
kompresów. Osuszyć skórę. Intensywność złuszczania 
można regulować poprzez siłę masażu.

2. Maskę nanieść kryjącą warstwą na całe ciało lub obszar 
objęty zabiegiem. Przykryć folią. Można zastosować pod 
folię okluzyjną, koc termiczny lub w kapsule SPA. Po około 
20–25 min. zmyć pod prysznicem lub przy pomocy 
wilgotnych, ciepłych kompresów. Osuszyć skórę.

3. Olej nanieść na skórę i wykonać masaż. Dla efektu aroma-
terapeutycznego można dodać olejki eteryczne dobrane 
w zależności od efektu jaki chcemy uzyskać. W razie 
potrzeby produkt zmyć. Przy skórze łojotokowej należy 
pominąć ten etap zabiegu.

4. Balsam wmasować w oczyszczoną i suchą skórę.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 Jako jednorazowy zabieg pielęgnacyjny lub w serii 

zabiegów uzależnionej od indywidualnych potrzeb 
i/lub kondycji skóry.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• GUARANA SLIM Antycellulitowy  peeling do ciała
• GUARANA SLIM Antycellulitowa maska do ciała
• GUARANA SLIM Antycellulitowy olejek do masażu
• GUARANA SLIM Antycellulitowe masło do ciała

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Antycellulitowy peeling nanieść na całe ciało lub partie 

objęte zabiegiem. Kolistymi ruchami wykonać krótki 
masaż. Masaż rozpocząć od stóp i kierować się górę. 
Spłukać preparat  ciepłą wodą pod prysznicem lub usunąć 
za pomocą wilgotnego, ciepłego kompresu kosmetycz-
nego. Osuszyć skórę. Intensywność złuszczania można 
regulować poprzez siłę masażu.

2. Na oczyszczoną i suchą skórę nałożyć kryjącą warstwę 
Maski. Owinąć ciało folią. 
Można zastosować koc termiczny lub w kapsule SPA. 
Pozostawić na ok. 20–30 minut.

3. Nadmiar preparatu zmyć pod prysznicem lub usunąć 
wilgotnymi kompresami.

4. Wykonać ujędrniający masaż ciała z elementami 
drenażu limfatycznego przy użyciu Olejku do masażu.

5. Po zakończeniu masażu przetrzeć skórę wilgotnym 
kompresem, osuszyć.

6. Na zakończenie zabiegu wmasować w skórę 
Antycellulitowe masło do ciała.

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW 
 Jako jednorazowy zabieg pielęgnacyjny lub w serii 

zabiegów uzależnionej od indywidualnych potrzeb 
i/lub kondycji skóry.
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 PEELINGI

ACAI REFIRM
UJĘDRNIAJĄCY PEELING DO CIAŁA

Opis: intensywnie oczyszczający peeling polecany 
do skóry z problemem cellulitu, wiotkiej, niedotle-
nionej o przyjemnym, świeżym zapachu. 
Widocznie zwiększa jędrność i elastyczność skóry. 
Sprawia, że staje się ona wyraźnie gładsza, 
optymalnie nawilżona i natłuszczona.

Składniki aktywne: ekstrakt z jagód acai, olej 
perilla, kompleks Revolu Hydra Peel, kryształki 
cukru, naturalne drobinki pumeksu wulkanicznego. 
Waga:  600 g

INDEKS: ACA0000

SAKURA YOUTH
ODMŁADZAJĄCY PEELING DO CIAŁA

Opis: pwyjątkowa propozycja dla skóry z nadmier-
ną tkanką tłuszczową i oznakami starzenia. Formuła 
delikatniejsza od innych oferowanych peelingów 
do ciała sprosta wymaganiom nawet bardzo 
delikatnej skóry. Staje się ona jędrna, napięta 
i gładka, a przy tym doskonale dotleniona 
i odżywiona. Otula aromatem soczystej wiśni.

Składniki aktywne: olej ryżowy, olej ze słodkich 
migdałów, ekstrakt z wiśni, naturalne drobinki ryżu, 
kryształki cukru. Waga:  550 g

INDEKS: SHI2000

INDIA REVIVE
OCZYSZCZAJĄCY PEELING DO CIAŁA

Opis: intensywnie oczyszczający peeling 
szczególnie polecany dla skóry zanieczyszczonej 
wymagającej regeneracji, rewitalizacji i detoksy-
kacji. Preparat doskonale oczyszcza i odświeża 
skórę. Staje się ona zregenerowana, wygładzona, 
optymalnie nawilżona i natłuszczona.

Składniki aktywne: ekstrakt z bambusa, glinka 
wulkaniczna ghassoul, olej kokosowy,  system 
Revolu Hydra Peel, naturalne drobinki bambusa.
Waga:  600 g

INDEKS: AJU2000

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWY PEELING DO CIAŁA

Opis: dedykowany osobom borykającym się 
z problemem cellulitu. Złuszcza martwe komórki 
naskórka, zmiękcza go, przygotowując skórę do 
wchłaniania składników aktywnych. 
Pozostawia na skórze zniewalający zapach 
soczystych, tropikalnych owoców.

Składniki aktywne:  roślinne emolienty, 
wosk pszczeli, drobinki peelingujące z łupin 
orzechów macadamia. Waga:  600 g

INDEKS: POR1005

AROMATIC HONEY
REGENERUJĄCY PEELING DO CIAŁA

Opis: dynamicznie oczyszcza skórę, niwelując jej 
suchość i szorstkość. Wyraźnie zmiękcza 
i wygładza naskórek. Pobudza mikrocyrkulację 
krwi, zwiększając absorpcję składników aktywnych. 
Pozostawia na skórze delikatny, słodki aromat.

Składniki aktywne: masło Shea, roślinne emolienty, 
drobinki peelingujące ze skórki pomarańczy.
Waga: 600 g

INDEKS: PRM7101

 MASAŻ CIAŁA
ACAI REFIRM
UJĘDRNIAJĄCE MASŁO DO MASAŻU

Opis: Aromatyczne masło o przyjemnym, delikat-
nym zapachu, przeznaczone do ciepłego, odprę-
żającego masażu. Stworzone na bazie naturalnych, 
roślinnych skutecznie regeneruje i koi podrażnioną 
skórę. Tworzy jej na powierzchni delikatny fi lm 
wzmacniający barierę ochronną.

Składniki aktywne: olej perilla, masło mango, 
masło shea, olej kokosowy. Pojemność: 500 ml

INDEKS: ACA0002

SAKURA YOUTH
ODMŁADZAJĄCY OLEJ DO MASAŻU

Opis: olej o przyjemnym wiśniowym zapachu 
przeznaczony do masażu skóry przedwcześnie 
starzejącej się, wymagającej rewitalizacji, wiotkiej, 
mało elastycznej. Skutecznie wygładza, uelastycz-
nia, zmiękcza i odżywia skórę, zapobiegając jej 
przedwczesnemu starzeniu.

Składniki aktywne: olej ryżowy, olej ze słodkich 
migdałów witamina E. Pojemność: 950 ml

INDEKS: SHI2002 

INDIA REVIVE
REGENERUJĄCY OLEJ DO MASAŻU

Opis: Stworzony z myślą o osobach z wrażliwą 
i delikatną skórą. Zmiękcza, poprawia elastyczność 
i sprężystość a także natłuszcza i likwiduje uczucie 
suchości skóry. Polecany jako samodzielny produkt 
lub olej bazowy przy zabiegach aromaterapeutycz-
nych do masażu twarzy i ciała.

Składniki aktywne: olej ze słodkich migdałów, olej 
awokado, olejek z nagietka, olej ze słonecznika, 
emolienty roślinne. Pojemność: 950 ml

INDEKS: AJU2002

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWY ORZEŹWIAJĄCY 
OLEJEK DO MASAŻU

Opis: pobudza zapachem soczystych, tropikalnych 
owoców. Poprawia sprężystość, wzmacnia 
i ujędrnia skórę. Intensywnie regeneruje, łagodząc 
podrażnienia i kondycjonując naskórek.

Składniki aktywne: olej z winogron, olej 
słonecznikowy. Pojemność: 950 ml

INDEKS: 1007

ZABIEG NA CIAŁO
ODŻYWCZO – REGENERUJĄCY

Doskonała propozycja dla osób, których skóra wymaga 
intensywnej regeneracji. Aromatyczne zapachy wanilii 
i pomarańczy łagodzą napięcie nerwowe i pozwalają 
na chwilę prawdziwego odprężenia  i relaksu. Efektyw-
ność zabiegu zapewniają optymalnie dobrane składni-
ki aktywne o udowodnionej skuteczności.  Skóra staje 
się miękka i doskonale odżywiona, dzięki czemu odzy-
skuje równowagę.

 PRZEZNACZENIE
Nadmiernie zrogowaciały naskórek, skóra wymagająca 
regeneracji, przesuszona, odwodniona, szorstka, po 
nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, solarium, 
klimatyzację.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z MIODU – zmiękcza, wygładza i uelastycznia 
skórę, widocznie poprawiając jej wygląd.

MLECZKO WANILIOWE – przywraca optymalny poziom 
nawilżenia, wiążąc wodę w skórze, a jednocześnie tworząc 
fi lm zapobiegający jej utracie. Wygładza i ujędrnia skórę, 
nadając jej sprężystości.

OLEJ MONOI – otrzymywany poprzez macerację kwiatów 
gardenii tahitańskiej w oleju kokosowym. Wzmacnia barierę 
hydrolipidową skóry, intensywnie ją regenerując. 
Łagodzi podrażnienia, także te powstałe w wyniku nadmiernej 
ekspozycji słonecznej. Nawilża, wygładza oraz zmiękcza skórę.

EKSTRAKT Z PROPOLISU – łagodzi podrażnienia, pobudza 
metabolizm skóry, przyspieszając regenerację 
mikrouszkodzeń.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
ZREGENEROWANIE, ODŻYWIENIE, NAWILŻENIE 
I WYGŁADZENIE SKÓRY, RELAKS I ODPRĘŻENIE.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• AROMATIC HONEY Regenerujący peeling  do ciała
• AROMATIC HONEY Odżywcza maska do ciała
• AROMATIC HONEY Odżywczy olej do masażu
• AROMATIC HONEY Regenerujące masło do ciała

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Regenerujący peeling przed użyciem można delikatnie 

podgrzać. Preparat nanieść na całe ciało lub partie objęte 
zabiegiem. Kolistymi ruchami wykonać krótki masaż. Zmyć 
pod prysznicem lub usunąć za pomocą wilgotnych, ciepłych 
kompresów kosmetycznych. Osuszyć skórę. Intensywność 
złuszczania można regulować poprzez siłę masażu.

2. Maskę nanieść  na całe ciało lub obszar objęty zabiegiem. 
Przykryć folią i ręcznikiem. Można zastosować pod folię 
okluzyjną, koc lub kapsułe SPA. Pozostawić na około 
20 - 25 minut. Zmyć pod prysznicem lub przy pomocy 
wilgotnych, ciepłych kompresów.

3. Olej nanieść na skórę i wykonać masaż. W razie potrzeby 
zmyć ze skóry.

4. Masło wmasować w czystą, osuszoną skórę. 

 ZALECANA LICZBA ZABIEGÓW
 Jako jednorazowy zabieg pielęgnacyjny lub w serii 

uzależnionej od indywidualnych potrzeb i/lub 
kondycji skóry.

PIELĘGNACJA
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AROMATIC HONEY
ODŻYWCZY OLEJ DO MASAŻU

Opis: pobudzający zapachem  soczystej 
pomarańczy olej stymuluje naskórek do szybszej 
regeneracji. Widocznie zmiękcza, odżywia 
i przywraca równowagę skórze nadmiernie 
zrogowaciałej, odwodnionej i szorstkiej. 
Intensywnie pielęgnuje i wyraźnie poprawia 
jej kondycję.

Składniki aktywne: olej macadamia, olej 
słonecznikowy. Pojemność: 950 ml

INDEKS: PRM8101

 MASKI DO CIAŁA

ACAI REFIRM
UJĘDRNIAJĄCA KREMO - MASKA DO CIAŁA

Opis: kremo-maska widocznie wygładza skórę 
i pozostawia ją aksamitną w dotyku. Zapobiega 
powstawaniu „skórki pomarańczowej” i zmniejsza 
widoczność cellulitu. Ujędrnia, poprawia elastycz-
ność i sprężystość, a dodatkowo pozostawia na 
skórze świeży, egzotyczny zapach.

Składniki aktywne: ekstrakt z jagód acai, olej 
perilla, Actiporine 8G, kompleks ekstraktów z alg.
Pojemność: 500 ml

INDEKS: ACA0001

SAKURA YOUTH
WYSZCZUPLAJĄCA MASKA DO CIAŁA

Opis: aktywny preparat polecany jako uzupełnie-
nie kompleksowej kuracji wyszczuplającej. Prze-
znaczony dla osób z nadmierną tkanką tłuszczową 
lub przy skórze przedwcześnie, wiotkiej. Wygładza, 
uelastycznia i wspomaga redukcję cellulitu. Rewita-
lizuje i przywraca skórze młody wygląd, dodatkowo 
otulając ciało aromatem soczystej wiśni.

Składniki aktywne: Liporeductyl®, mikrokolagen, 
Centella Asiatica, ekstrakt z wiśni. 
Waga: 600 g

INDEKS: SHI2001

INDIA REVIVE
REGENERUJĄCA MASKA DO CIAŁA

Opis: propozycja dla skóry potrzebującej regene-
racji i rewitalizacji a także skłonnej do przetłusz-
czania, niedotlenionej i wymagającej detoksykacji. 
Regeneruje i odżywia zapewniając natychmiasto-
wy efekt wygładzenia. Wzmacnia barierę hydrolipi-
dową naskórka, chroniąc przed skutkami
 zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo deli-
katny bambusowy aromat otula ciało przyjemną, 
orzeźwiającą nutą.

Składniki aktywne: ekstrakt z bambusa, glinka 
wulkaniczna ghassoul, olej awokado, 
Pronalen Bio -Protect. Waga: 500 g

INDEKS: AJU2001

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWA MASKA DO CIAŁA

Opis: dedykowana osobom borykającym się 
z problemem cellulitu i nadmierną ilością tkanki 
tłuszczowej lub dla skóry potrzebującej oczyszcze-
nia. Poprawia jędrność i elastyczność, pozostawia-
jąc naskórek przyjemnie miękki i gładki. 
Przyspiesza lipolizę skóry i wspomaga usuwanie 
toksyn. Intensywnie regeneruje i wzmacnia. 
Dodatkowo pozostawia na skórze zniewalający 
zapach soczystych, tropikalnych owoców.

Składniki aktywne: L-karnityna, ekstrakt 
z guarany i imbiru. Pojemność: 500 ml

INDEKS: POR1006

AROMATIC HONEY
ODŻYWCZA MASKA DO CIAŁA

Opis: polecana dla skóry wymagającej intensywnej 
regeneracji, szczególnie po nadmiernej ekspozycji 
na promienie słoneczne, solarium czy klimatyzację. 
Odżywia i energizuje skórę. Łagodzi podrażnienia, 
przyspieszając gojenie mikrourazów naskórka 
spowodowanych negatywnym działaniem 
czynników zewnętrznych. 
Stanowi ukojenie dla szorstkiej, spierzchniętej 
i popękanej skóry. Sprawia, że skóra staje się 
miękka, gładka i optymalnie nawilżona. Dodatkowo 
aromatyczny zapach wanilii łagodzi napięcia 
nerwowe i otula ciało, wywołując odprężenie.

Składniki aktywne: ekstrakt z miodu, propolisu, 
pantenol. Pojemność: 500 ml 

INDEKS: PRM7102

 BALSAMY I MASŁA DO CIAŁA

SAKURA YOUTH
ODMŁADZAJĄCY BALSAM DO CIAŁA

Opis: polecany dla osób z nadmierną ilością tkanki 
tłuszczowej oraz skóry wymagającej rewitalizacji. 
Aktywuje lipolizę i mikrokrążenie skóry, dzięki 
czemu zapewnia optymalną pielęgnację skóry 
wiotkiej i mało elastycznej. Doskonale wygładza, 
zwiększa sprężystość i jędrność skóry. Kondycjonu-
je i przywraca młody wygląd. Dodatkowo przyjem-
nie otula ciało niezwykłym aromatem wiśni. 

Składniki aktywne: Liporeductyl®, ekstrakt 
z wiśni, olej ryżowy. Pojemność: 500 ml

INDEKS: SHI2003

INDIA REVIVE
REGENERUJĄCY BALSAM DO CIAŁA

Opis: propozycja dla skóry potrzebującej regene-
racji i rewitalizacji a także skłonnej do przetłusz-
czania, niedotlenionej i wymagającej detoksykacji. 
Regeneruje wygładza i odżywia,  wzmacniając 
barierę hydrolipidową naskórka. Dodatkowo chroni 
przed skutkami zanieczyszczenia środowiska. 
Dodatkowo delikatny bambusowy aromat otula 
ciało przyjemną, orzeźwiającą nutą.

Składniki aktywne: ekstrakt z bambusa, olej 
awokado, olej kokosowy, Pronalen Bio-Protect.
Pojemność: 500 ml

INDEKS: AJU2003

GUARANA SLIM
ANTYCELLULITOWE MASŁO DO CIAŁA

Opis: polecane dla skóry dotkniętej cellulitem 
wodnym, i tłuszczowym. Wzmacnia skórę, 
poprawiając jej jędrność i elastyczność. Redukuje 
widoczność „skórki pomarańczowej”. Długotrwale 
wygładza i zmiękcza, pozostawiając na skórze aro-
matyczny zapach soczystych, tropikalnych owoców.

Składniki aktywne: L-karnityna, ekstrakt z guarany 
i imbiru. Pojemność: 500 ml

INDEKS: POR1008 

AROMATIC HONEY
REGENERUJĄCE MASŁO DO CIAŁA

Opis: przyjemne w dotyku masło o bogatej 
konsystencji doskonale pielęgnuje skórę wymaga-
jącą regeneracji i odżywienia. Polecane dla skóry 
wymagającej intensywnej regeneracji, szczególnie 
po nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, 
solarium czy klimatyzację. Nawilża, odżywia i rege-
neruje skórę. Łagodzi podrażnienia powodowane 
negatywnym działaniem czynników zewnętrznych. 
Stanowi ukojenie dla szorstkiej, spierzchniętej 
i popękanej skóry. Pozostawia skórę gładką, miękką, 
i optymalnie nawilżoną. Aromatyczny zapach 
wanilii przyjemnie otula ciało, łagodząc napięcia 
nerwowe i wywołując odprężenie.

Składniki aktywne: olej monoi, waniliowe mleczko, 
olej Canola, masło Shea. Waga: 600 g

INDEKS: PRM7103

 PREPARATY AKTYWNE

BODY ROLLER 
AKTYWNY KONCENTRAT ANTYCELLULITOWO-
WYSZCZUPLAJĄCY DO ZABIEGÓW MEZOTERAPII 
MIKROIGŁOWEJ

Opis: Profesjonalny preparat przeznaczony do zabiegów mezoterapii 
mikroigłowej na ciało. Przeznaczony do pielęgnacji ciała z problemem: 
cellulitu, nadmiernej tkanki tłuszczowej, z utratą jędrności 
i elastyczności skóry. 

Efekty stosowania preparatu: stymulowanie mikrokrążenia, 
wygładzenie i poprawienie struktury skóry, stopniowe zredukowanie 
widoczności cellulitu, pobudzenie procesu spalania tkanki tłuszczowej 
i zmniejszenie jej objętości, spłycenie rozstępów, ujędrnienie 
i uelastycznienie skóry. 

Składniki aktywne: Actiporine 8G, Liporeductyl®, kwas hialuronowy. 
Pojemność: 10 x 5 ml

INDEKS: ROL1000
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ZABIEG NA DŁONIE 
ŁAGODZĄCO – NAWILŻAJĄCY

Zabieg przeznaczony do specjalistycznej pielęgnacji 
dłoni, jako samodzielny zabieg dla poprawy kondycji 
skóry i paznokci. Intensywnie nawilża i odżywia eks-
tremalnie suchą i odwodnioną skórę dłoni oraz łagodzi 
podrażnienia.

 PRZEZNACZENIE
Skóra sucha, szorstka, zniszczona działaniem detergentów 
i czynników atmosferycznych (słońce, wiatr, mróz).

 SKŁADNIKI AKTYWNE
EKSTRAKT Z MIODU – intensywnie odżywia i regeneruje 
skórę, a ponadto łagodzi podrażnienia. 

PROTEINY JEDWABIU – zawierają aminokwasy 
przypominające budową strukturę skóry, dzięki czemu 
łatwo w nią wnikają, poprawiając jej sprężystość 
i elastyczność. Wykazują również zdolność zatrzymywania 
wody w naskórku. 

EKSTRAKT Z OWOCÓW NONI – ekstrakt z morwy indyjskiej, 
będący bogatym źródłem witamin, składników mineralnych 
i aminokwasów. Łagodzi podrażnienia, odżywia i działa 
przeciwstarzeniowo. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
ZREGENEROWANIE, NAWILŻENIE I WYGŁADZENIE 
SKÓRA DŁONI, ZŁAGODZENIE PODRAŻNIEŃ, 
WZMOCNIONA ODPORNOŚĆ SKÓRY NA DZIAŁANIE 
CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• HANDS REPAIR Aromatyczna sól do kąpieli dłoni
• HANDS REPAIR Galaretka peelingująca do dłoni
• HANDS REPAIR Nawilżająca maska do dłoni 
• HANDS REPAIR Nawilżający sorbet do dłoni 

ZABIEG NA DŁONIE 
WYGŁADZAJĄCO – ROZJAŚNIAJĄCY

Zabieg przeznaczony do specjalistycznej pielęgnacji 
dłoni, do wykonania jako zabieg dla poprawy kondy-
cji skóry i paznokci. Dzięki optymalnie dobranym 
składnikom aktywnym niweluje oznaki starzenia się 
skóry dłoni.

 PRZEZNACZENIE
Skóra dłoni z oznakami starzenia, utrata elastyczności, 
przebarwienia związane z wiekiem, posłoneczne 
i nikotynowe. 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetracje 
składników aktywnych. Wspomaga utrzymanie właściwego 
poziomu nawilżenia skóry. 

CERAMIDY – sfi ngolipidy istotnie wpływające na 
prawidłowe funkcjonowanie warstwy rogowej naskórka. 
Wchodzą w skład II cementu międzykomórkowego, 
chroniąc przed utratą wody i wzmacniając naturalne 
zdolności barierowe skóry. Tworzą w naskórku warstwę 
chroniącą przed utratą wody i wzmacniają skórne zdolności 
jej pochłaniania. Przyspieszają procesy regeneracji 
i wygładzają skórę. 

FOSFOLIPIDY MLECZNE – cząsteczki przypominające swoją 
budową fosfolipidy będące elementem budulcowym błony 
komórkowej. Wykazuje silne działanie nawilżające 
i natłuszczające. Zmiękczają naskórek, ułatwiają resorpcję 
i penetrację substancji biologicznie aktywnych.

EKSTRAKT Z LILII WODNEJ – skutecznie łagodzi 
podrażnienia, wygładza i ujędrnia skórę, 
rozjaśnia drobne przebarwienia. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
WYGŁADZENIE I ZREGENEROWANIE 
SKÓRY, POPRAWIENIE ELASTYCZNOŚCI 
I NAWILŻENIA SKÓRY, ZŁAGODZENIE 
PODRAŻNIEŃ, ROZJAŚNIENIE PRZEBARWIEŃ.

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel dla dłoni z użyciem Aromatycznej 

soli. Przewidywany czas kąpieli - około 5 -10 minut. 

2. Na osuszoną skórę dłoni nałożyć Galaretkę peelingującą 
i wykonać masaż dłoni. 

3. Pozostałość peelingu spłukać lub usunąć za pomocą 
wilgotnych kompresów. 

4. Na oczyszczoną i osuszoną skórę objętą zabiegiem 
nałożyć grubą warstwę Maski, zawinąć dłonie w folię 
i nałożyć rękawice frotte. Pozostawić na około 20 minut. 
W przypadku dłoni bardzo zniszczonych, 
dla wzmocnienia efektu preparat można zastosować 
pod maskę parafi nową. 

5. Po upływie tego czasu zdjąć rękawice i folię. 
Ewentualny nadmiar preparatu usunąć wilgotnym 
kompresem. 

6. Na zakończenie wmasować Nawilżający sorbet.  

 PREPARATY DO ZABIEGU
• VELVET HANDS Perełki do kąpieli dłoni 
• VELVET HANDS Peeling do dłoni 
• VELVET HANDS Kremo-maska do dłoni 

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel dla dłoni z użyciem Perełek. 

Przewidywany czas kąpieli - około 5–10 minut. 

2. Na osuszoną skórę dłoni nałożyć Peeling i wykonać 
masaż dłoni. Pozostałość peelingu spłukać lub usunąć 
za pomocą wilgotnych kompresów. 

3. Na oczyszczoną i osuszoną skórę objętą zabiegiem 
nałożyć grubą warstwę Kremo - maski, zawinąć dłonie 
w folię i nałożyć rękawice frotte. Pozostawić na około 
20 minut. W przypadku dłoni bardzo zniszczonych, 
dla wzmocnienia efektu preparat można zastosować 
pod maskę parafi nową. 

4. Po upływie tego czasu zdjąć rękawice i folię. 
Nadmiar maski wmasować w dłonie. 
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ZABIEG NA DŁONIE
ODŻYWCZO – REGENERUJĄCY

Aromatyczna terapia przeznaczona do specjalistycznej 
pielęgnacji dłoni, dla poprawy kondycji skóry i paznok-
ci. Odżywia i regeneruje skórę, a dzięki niezwykłemu 
zapachowi sprawia, że zabieg staję się niezwykle re-
laksującym rytuałem.

 PRZEZNACZENIE
Skóra odwodniona, kruche i łamliwe paznokcie.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową i ułatwia penetrację 
składników aktywnych. Intensywnie nawilża i zatrzymuje 
wodę w skórze.

EKSTRAKT Z MIGDAŁÓW – bogaty w nienasycone kwasy 
tłuszczowe i witaminę. Doskonale odżywia i regeneruje 
skórę, przywraca jej jędrność i aksamitną gładkość. 

MULTIOILS COMPLEX – kompleks będący połączeniem oleju 
kokosowego i migdałowego z masłem Shea. 
Intensywnie regeneruje, nawilża i odżywia skórę. 

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
INTENSYWNE ZREGENEROWANIE, DŁUGOTRWAŁE 
NAWILŻENIE, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI I MIĘKKOŚCI 
SKÓRY, ODBUDOWA NATURALNEJ BARIERY LIPIDOWEJ 
NASKÓRKA, WZMOCNIONE PAZNOKCIE I ZMNIEJSZENIE 
ICH ŁAMLIWOŚCI.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• EXOTIC MANICURE Peeling cukrowy do dłoni 
• EXOTIC MANICURE Maska regenerująca  do dłoni 
• EXOTIC MANICURE Krem regenerujący 

do dłoni i paznokci 

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Na skórę dłoni nałożyć Peeling i delikatnie 

przemasować. Zmyć wodą lub wilgotnym kompresem. 

2. Na osuszoną skórę nałożyć Maskę regenerującą 
i wykonać relaksujący masaż dłoni. 

3. Po zakończeniu masażu ponownie nałożyć na dłonie 
Maskę, grubszą warstwą. Owinąć folią i nałożyć rękawice 
frotte. Pozostawić na 20 minut. Dla wzmocnienia efektu, 
wykonać zabieg parafi nowy na dłonie. 

4. Nadmiar preparatu zmyć wilgotnym kompresem. 

5. Na zakończenie zabiegu wmasować Krem 
regenerujący, pamiętając o tym aby wmasować 
go również w płytkę paznokci. 

 PREPARATY PRZYGOTOWUJĄCE
 DO ZABIEGU

HANDS REPAIR
AROMATYCZNA SÓL DO KĄPIELI DŁONI
Opis: sól do kąpieli zmysłowo pachnąca soczystą 
brzoskwinią, polecana szczególnie do skóry suchej 
i szorstkiej. Oczyszcza, zmiękcza zrogowaciały 
naskórek, optymalnie nawilża i przygotowuje 
dłonie do zabiegu manicure. 
Składniki aktywne: ekstrakt z owoców Noni.
Waga: 600 g; INDEKS: PRO1204

VELVET HANDS
PEREŁKI DO KĄPIELI DŁONI
Opis: Opis: delikatne kuleczki o działaniu oczysz-
czającym i odświeżającym. Polecane do kąpieli 
dłoni przed manicure. Zmiękczają naskórek, 
intensywnie i długotrwale nawilżają skórę, 
przygotowując ją do zabiegu. Przyjemny zapach 
zwiększa komfort stosowania produktu. 
Składniki aktywne: mocznik, ekstrakt z lilii wodnej.
Waga: 380 g; INDEKS: EKS2000

 PEELINGI DO DŁONI

HANDS REPAIR
GALARETKA PEELINGUJĄCA DO DŁONI

Opis: delikatny peeling o przyjemnej, żelowej 
formule, w której zawieszone zostały drobinki 
peelingujące. Polecany do skóry suchej, szorstkiej, 
zniszczonej działaniem detergentów i czynników 
atmosferycznych. Oczyszcza skórę i usuwa martwe 
komórki, pozostawiając ją gładką i miękką. 
Nawilża i poprawia absorpcję składników 
aktywnych z kolejno aplikowanych preparatów. 
Składniki aktywne: ekstrakt z owoców 
Noni, pantenol. 
Pojemność: 300 ml;  INDEKS: PRO1202

VELVET HANDS PEELING DO DŁONI
Opis: aromatyczny peeling polecany do dłoni 
z oznakami starzenia, utratą elastyczności I prze-
barwieniami. Dokładnie oczyszcza skórę, usuwa 
martwe komórki naskórka. Wygładza i ujędrnia 
skórę, optymalnie ją nawilża i przygotowuje do 
przyjęcia składników aktywnych z kolejno 
aplikowanych preparatów. 
Składniki aktywne: ekstrakt z lilii wodnej, olej 
migdałowy, olej makadamia. 
Waga: 550 g; INDEKS: EKS2001

EXOTIC MANICURE
PEELING CUKROWY DO DŁONI

Opis: intensywnie oczyszczający peeling przezna-
czony do skóry suchej i odwodnionej. 
Dokładnie oczyszcza i złuszcza zrogowaciały na-
skórek. Pobudza mikrokrążenie krwi i przygotowuje 
skórę do przyjęcia składników aktywnych z kolejno 
aplikowanych preparatów.
Składniki aktywne: masło Shea, witamina E. 
Waga: 300 g; INDEKS: PM1001

 MASKI DO DŁONI

HANDS REPAIR
NAWILŻAJĄCA MASKA DO DŁONI

Opis: kremowa maska intensywnie i długotrwale 
nawilża skórę. Dostarcza jej składników o działaniu 
odżywczym i regenerującym. Łagodzi podrażnienia 
i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Polecana 
do skóry suchej, szorstkiej, zniszczonej działaniem 
detergentów i czynników atmosferycznych. 
Składniki aktywne: ekstrakt z Noni, ekstrakt 
z miodu, mocznik, proteiny jedwabiu, witamina E.
Pojemność: 300 ml; INDEKS: PRO1201

VELVET HANDS 
KREMO-MASKA DO DŁONI
Opis: połączenie lekkiej, aksamitnej konsystencji 
kremu z bogatą w składniki aktywne maską. Do skó-
ry dłoni z oznakami starzenia i utratą elastyczności. 
Ekspresowo odżywia i nawilża skórę, niwelując 
efekt suchości. Wygładza naskórek i poprawia 
elastyczność skóry. Chroni przed starzeniem się 
i szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. 
Składniki aktywne: ekstrakt z lilii wodnej, mocznik, 
ceramidy, fosfolipidy mleczne. 
Pojemność: 500 ml; INDEKS: EKS2002

EXOTIC MANICURE
REGENERUJĄCA MASKA DO DŁONI
Opis: kremowa maska o intensywnym działaniu 
regenerującym, przeznaczona do pielęgnacji skóry 
odwodnionej oraz kruchych i łamliwych paznokci. 
Dzięki optymalnie dobranym składnikom aktyw-
nym nie tylko nawilża i zmiękcza skórę, ale również 
chroni płaszcz hydrolipidowy  naskórka 
i regeneruje paznokcie.Składniki aktywne: mocz-
nik, MULTIOILS COMPLEX, ekstrakt z migdałów. 
Pojemność: 300 ml; INDEKS: PEM1002

 PREPARATY PIELĘGNACYJNE
 DO DŁONI

HANDS REPAIR NAWILŻAJĄCY 
SORBET DO DŁONI I PAZNOKCI
Opis: Lekka, szybko wchłaniająca się formuła. 
Przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej i szorst-
kiej po zabiegu manicure. Łagodzi podrażnienia, 
głęboko nawilża, zmiękcza i wygładza skórę. oraz 
chroni ją przed negatywnym wpływem detergen-
tów i niekorzystnych czynników atmosferycznych. 
Składniki aktywne: ekstrakt z owoców Noni, 
proteiny jedwabiu, pantenol. 
Pojemność: 500 ml; INDEKS: PRO1203

EXOTIC MANICURE REGENERUJĄCY 
KREM  DO DŁONI I PAZNOKCI
Opis: intensywnie regenerujący krem o jedwabistej 
konsystencji, polecany do pielęgnacji skóry odwod-
nionej, również w przypadku suchych i łamliwych 
paznokci. Dogłębnie nawilża, regeneruje i odżywia, 
poprawia jędrność i elastyczność skóry. Specjalny 
olejowy kompleks wzmacnia paznokcie i chroni 
je przed pękaniem. 
Składniki aktywne: MULTIOILS COMPLEX, ekstrakt 
z migdałów, witamina E. 
Pojemność: 500 ml; INDEKS: PEM1003
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ZABIEG NA STOPY 
ODŚWIEŻAJĄCO – PRZECIWPOTOWY

Zabieg przeznaczony do specjalistycznej pielęgnacji 
stóp polecany przy charakterystycznych i niezwykle 
częstych problemach stóp – nadmiernym rogowace-
niu, nadpotliwości i opuchnięciom. Dzięki odpowied-
nio dobranym składnikom aktywnym sprawia, nie tylko 
niweluje dolegliwości, ale również pozostawia wraże-
nie „lekkich” i odświeżonych stóp.

 PRZEZNACZENIE
Skóra bardzo sucha, szorstka, nadmierne rogowacenie, 
wzmożona potliwość stóp, opuchnięcia, uczucie „ciężkich” 
stóp, jako profi laktyka antybakteryjna i antygrzybicza. 

 SKŁADNIKI AKTYWNE
MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową i ułatwia 
penetrację składników aktywnych, wspomaga 
utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia skóry.

WOSK PSZCZELI – zmiękcza i regeneruje skórę. 

EKSTRAKT Z SZAŁWI LEKARSKIEJ – działa ściągająco 
i odświeżająco, zmniejsza zaczerwienienia i działa 
silnie przeciwbakteryjnie.  

ODOR STOP SYSTEM – skutecznie neutralizuje przykry 
zapach potu.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
NAWILŻENIE I ZMIĘKCZENIE WARSTWY ROGOWEJ 
NASKÓRKA, WZMOCNIENIE NATURALNEJ BARIERY 
OCHRONNEJ, ZREDUKOWANIE NADMIERNEJ 
POTLIWOŚCI STÓP, POPRAWIENE MIKRO-
KRĄŻENIA I ZREDUKOWANIE OPUCHNIĘĆ, 
ULGA DLA ZMĘCZONYCH STÓP, 
PROFILAKTYKA ANTYBAKTERYJNA.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• NIVELAZIONE Mineralna sól do kąpieli stóp
• NIVELAZIONE Peeling do stóp
• NIVELAZIONE Zmiękczająca maska do stóp
• NIVELAZIONE Odświeżający krem do stóp

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel do stóp z użyciem Mineralnej soli 

do kąpieli. Moczyć stopy przez 15 – 20 minut. 
Po upływie tego czasu osuszyć skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na stopy Peeling do stóp i wykonać masaż. 
Pozostałość peelingu zmyć ze skóry lub usunąć 
wilgotnym kompresem. 

3. Na oczyszczoną i osuszoną skórę nałożyć Maskę, 
owinąć folią i nałożyć skarpety frotte. 
Pozostawić na 20 minut. 

4. Nadmiar maski wmasować w skórę lub usunąć 
wilgotnym kompresem. Preparat można stosować 
pod maskę parafi nową. 

5. Na zakończenie zabiegu nałożyć cienką warstwę 
Odświeżającego kremu do stóp. 
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ACID

ZABIEG NA STOPY 
REGENERUJĄCO – WYGŁADZAJĄCY

Zabieg przeznaczony do specjalistycznej pielęgnacji 
suchej skóry stóp. Ma na celu przywrócenie stopom 
zdrowego i pięknego wyglądu, a jednocześnie odprę-
żenie całego organizmu. Dzięki wysokiej koncentracji 
składników aktywnych wygładza skórę, pozostawiając 
stopy gładkie i zrelaksowane. Zabieg można wykony-
wać samodzielnie lub podczas innych zabiegów pielę-
gnacyjnych.

 PRZEZNACZENIE
Sucha skóra stóp z tendencją do pękania naskórka, stopy 
zmęczone, potrzebujące regeneracji i odprężenia.

 PRZECIWWSKAZANIA
Grzybica, drożdżyca, brodawki, stany zapalne i alergiczne, 
przerwanie ciągłości skóry.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
MOCZNIK – zmiękcza warstwę rogową, ułatwia penetracje 
składników aktywnych.

EKSTRAKT Z GREJPFRUTA – oczyszcza, odświeża i tonizuje 
zmęczone stopy. 

SKIN SMOOTH SYSTEM – połączenie składników o silnych 
właściwościach wygładzających, regenerujących
 i nawilżających (alantoina, lanolina hipoalergiczna, 
wosk pszczeli, Inulina).

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
NAWILŻENIE I WYGŁADZENIE SKÓRY STÓP, 
ZAPOBIEGANIE NADMIERNEMU 
ROGOWACENIU I PĘKANIU, 
WRAŻENIE LEKKICH, ODPRĘŻONYCH 
I ODŚWIEŻONYCH STÓP.

ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCY 
NA SILNE ZROGOWACENIA STÓP

Specjalistyczne produkty podologiczne, których dzia-
łanie zostało oparte o aktywność kwasów owocowych. 
Zapewnia wykonanie profesjonalnego pedicure i otrzy-
manie doskonałych rezultatów w bardzo krótkim czasie.

 PRZEZNACZENIE
Silnie zrogowaciała, sucha, szorstka, zniszczona skóra 
stóp; w przypadku skłonności do powstawania modzeli 
i odcisków, do stosowania w trakcie zabiegów 
podologicznych.

 PRZECIWSKAZANIA DO ZABIEGU
Stosowany w trakcie zabiegu PODOLOGIC ACID Żel 
złuszczający do stóp zawiera kwas salicylowy - nie stosować 
na podrażnioną i uszkodzoną skórę, u dzieci, kobiet w ciąży, 
osób z niedokrwistością, zespołem Rey’a, uczulonych 
na salicylany, chorych na cukrzycę, grzybicę, egzemę.

 SKŁADNIKI AKTYWNE
PEDI-PRO ACIDS COMPLEX – kompleks kwasów 
owocowych – glikolowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy, 
salicylowy. Dokładnie rozluźnia połączenia między 
korneocytami, jednocześnie regulując proces 
nadmiernego złuszczania i przesuszenia skóry. 
Skutecznie zmiękcza nadmiernie zrogowacenia, umożliwia 
szybkie i łatwe usuwanie zgrubiałej i szorstkiej skóry.

 EFEKTY WIDOCZNE PO ZABIEGU
SILNE ZMIĘKCZENIE, ZŁUSZCZENIE ZROGOWACIAŁEGO 
NASKÓRKA, STYMULOWANIE ODNOWY I REGENERACJI 
NASKÓRKA, INTENSYWNE WYGŁADZENIE, ZMNIEJSZENIE 
SKŁONNOŚCI DO NADMIERNEGO ROGOWACENIA 
I PĘKANIA NASKÓRKA.

 PREPARATY DO ZABIEGU
• PODOLOGIC ACID Silnie zmiękczająca sól 

do kąpieli stóp
• PODOLOGIC ACID Żel złuszczający do stóp
• PODOLOGIC LIPID SYSTEM 

Kremowy plaster na zrogowacenia

 PREPARATY DO ZABIEGU
• SMOOTH FEET Grejpfrutowa sól do kąpieli stóp
• SMOOTH FEET Grejpfrutowy peeling do stóp
• SMOOTH FEET Krem regenerujący do stóp

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Przygotować kąpiel do stóp z użyciem Grejpfrutowej 

soli do kąpieli. Przewidywany czas kąpieli 15 – 20 minut. 
Po upływie tego czasu osuszyć skórę objętą zabiegiem. 

2. Nanieść na stopy Peeling do stóp i wykonać masaż. 
Pozostałość peelingu zmyć ze skóry lub usunąć 
wilgotnym kompresem. 

3. Na oczyszczoną i osuszoną skórę nałożyć Krem 
i wykonać relaksujący masaż stóp. 
Zawinąć stopy w folię i nałożyć skarpetki frotte. 
Pozostawić na 15 minut. 
Preparat można zastosować pod zabieg parafi nowy. 

4. Po upływie tego czasu zdjąć folię. Jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, na zakończenie nałożyć cienką warstwę 
Kremu regenerującego.

 PRZEBIEG ZABIEGU
1. Namoczyć stopy w ciepłej wodzie z dodatkiem Silnie 

zmiękczającej soli do kąpieli stóp z kw. AHA.

2. Osuszyć skórę. Zabezpieczyć dłonie rękawiczkami. 
Kryjącą warstwę żelu nanieść na całą powierzchnię 
podeszwy stóp lub punktowo w miejsca silnego 
zrogowacenia. 

3. Zawinąć stopy w folię i pozostawić na 5–10 minut 
w zależności od kondycji skóry. Czas aplikacji powinien 
być uzależniony od grubości zrogowaciałego naskórka. 
Następnie zetrzeć zgrubiałą skórę tarką do stóp lub 
frezarką usuwając jej nadmiar. Umyć dokładnie stopy. 

4. Na zakończenie zabiegu zalecane jest użycie 
preparatów z linii PODOLOGIC LIPID SYSTEM.

UWAGA: PODOLOGIC ACID Żel złuszczający do stóp.
Produkt do użytku zewnętrznego. Używać tylko zgodnie 
z instrukcją. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. 
Przerwać stosowanie w przypadku pojawienia się podraż-
nienia, pieczenia, świądu, zaczerwienienia. Produkt zawiera 
kwas salicylowy. Nie stosować na podrażnioną i uszkodzoną 
skórę, u dzieci, kobiet w ciąży, osób z niedokrwistością, 
zespołem Rey’a, uczulonych na salicylany, chorych na 
cukrzycę, grzybicę, egzemę. Chronić przed światłem i wyso-
ką temperaturą. Przechowywać w oryginalnym kartoniku, 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.
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HERBAL

FITNESS

PODOLOGIC LIPID SYSTEM
HIPOALERGICZNA MAŚĆ NA SPĘKANE STOPY

Opis: profesjonalna, specjalistyczna maść lipidowa polecana 
do skóry bardzo suchej i pękającej. Zawarta w maści lanoli-
na, dzięki swoim właściwościom pielęgnacyjnym i składowi 
kompatybilnemu z warstwą lipidową skóry, przyspiesza gojenie, 
łagodzi i wspomaga prawidłową regenerację. 
Skutecznie zmiękcza i wygładza naskórek, przywraca skórze 
elastyczność i chroni przed ponownym pękaniem. 
Maść polecana jest również do szorstkiej i popękanej skóry 
dłoni, łokci i kolan, a także w profi laktyce stopy cukrzycowej. 

Składniki aktywne: lanolina, witamina F, olej Canola, alantoina. 
Pojemność: 75 ml; INDEKS: PLS1002

INTENSIVE LIPID SYSTEM
SERUM DO DŁONI I PAZNOKCI

Opis: Intensywnie regenerujące serum polecane do pielęgnacji 
suchej skóry dłoni. Specjalnie opracowana receptura, 

PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNA SÓL DO KĄPIELI STÓP
Z JONAMI SREBRA

Opis: Specjalistyczna sól do kąpieli stóp polecana przed zabie-
giem podologicznym lub pedicure, jako profi laktyka antybak-
teryjna, szczególnie w przypadku stóp z problemem nadmier-
nej potliwości. Połączenie kryształków soli z jonami srebra i 
tlenkiem cynku, nie tylko zmiękcza zrogowaciały naskórek, ale 
przede wszystkim zapewnia stopom ochronę antybakteryjną, 
zmniejsza potliwość i niweluje nieprzyjemny zapach potu. 
Kąpiel w soli oczyszcza i odświeża stopy, pozwala na szybsze/ 
skuteczniejsze usunięcie odcisków i modzeli oraz zapobiega 
pękaniu naskórka. 

Składniki aktywne: kryształki soli, jony srebra, tlenek cynku.
Waga: 1400 g;  INDEKS: PFI1000 

PODOLOGIC FITNESS
PEELING DO STÓP Z JONAMI SREBRA

Opis: Solny peeling polecany do pielęgnacji stóp aktywnych, 
ze skłonnością do nadmiernego rogowacenia naskórka, 
w profi laktyce antybakteryjnej, jako przygotowanie do zabiegu 
podologicznego lub pedicure. Błyskawicznie i skutecznie 
złuszcza zrogowaciały naskórek, wygładza i przyspiesza natu-
ralne procesy jego regeneracji. Poprawia mikrokrążenie krwi, 
zwiększając tym samym absorpcję składników aktywnych. 
Wykazuje działanie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne 
oraz niweluje przykry zapach potu. 

Składniki aktywne: 
kryształki soli, jony 
srebra, tlenek cynku, 
Inulina.
Waga: 650 g
INDEKS: PFI1003

PODOLOGIC HERBAL
INTENSYWNIE ZMIĘKCZAJĄCA PIANKA DO STÓP

Opis: 
Specjalistyczny preparat polecany do nadmiernie zrogowacia-
łej skóry stóp przed zabiegiem podologicznym lub pedicure. 
Dzięki wysokiej koncentracji mocznika (30%) skutecznie 
zmiękcza zrogowaciały naskórek, ułatwia usuwanie modzeli 
i nagniotków. Zawarte w preparacie składniki dodatkowo 
tonizują i odświeżają skórę stóp, idealnie przygotowując 
ją do dalszych zabiegów. 

Składniki aktywne:
mocznik (30%), biosiarka, ekstrakt z szałwii, Inulina.
Pojemność: 165 ml; INDEKS: PHF1001

PODOLOGIC HERBAL 
ZMIĘKCZAJĄCE PEREŁKI DO KĄPIELI STÓP

Opis: 
Delikatne perełki do kąpieli stóp polecane jako preparat do 
kąpieli stóp przed zabiegiem podologicznym lub pedicure, 
szczególnie dla skóry bardzo suchej i wrażliwej. Preparat 
ten skutecznie oczyszcza i zmiękcza zrogowaciały naskórek, 
ułatwia usunięcie modzeli i odcisków. Dzięki zawartych w nim 
składnikach działa odświeżająco. Niweluje problem nadmiernej 
potliwości stóp i przykrego zapachu.

Składniki aktywne: mocznik, naturalny olejek eteryczny 
z eukaliptusa, ekstrakt z szałwii.
Waga: 800 g; INDEKS: PHF1002

PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNY KREM DO STÓP 
Z JONAMI SREBRA

Opis: intensywnie działający, profesjonalny krem do stóp 
polecany dla osób aktywnych, z problemem nadmiernej 
potliwości stóp oraz w profi laktyce antybakteryjnej. 
Synergiczne połączenie składników aktywnych zapewnia sto-
pom skuteczną ochronę przeciwbakteryjną, działa dezodorują-
co a także reguluje nadmierną aktywność gruczołów potowych. 
Długotrwale odświeża, pozostawia stopy delikatne i miękkie. 

Składniki aktywne: jony srebra, ałun, tlenek cynku, 
ekstrakt z szałwii lekarskiej.
Pojemność: 500 ml; INDEKS: PFI1001

PODOLOGIC HERBAL
PEELING DO STÓP

Opis: profesjonalny peeling do stóp polecany do skóry bardzo 
suchej. Doskonale przygotowuje do zabiegu podologiczne-
go lub pedicure. Skutecznie złuszcza zrogowaciały naskórek, 
wygładza i poprawia mikrokrążenie, zwiększając tym samym 
absorpcję składników aktywnych z kolejno aplikowanych 
preparatów. Zawarte w nim naturalne olejki eteryczne 
działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. 

Składniki aktywne: naturalny olejek eteryczny 
z eukaliptusa i sosny, ekstrakt z otrębów pszennych, 
kwas mlekowy. Pojemność: 500 ml; INDEKS: 1003

PODOLOGIC HERBAL
REGENERUJĄCY KREM DO STÓP

Opis: profesjonalny krem do pielęgnacji bardzo suchej 
skóry stóp. Optymalnie natłuszcza i głęboko nawilża naskórek. 
Zawarte w nim składniki skutecznie regenerują, przyspieszają 
odnowę i łagodzą podrażnienia. Pozostawia delikatne, gładkie 
i zdrowo wyglądające stopy. 

Składniki aktywne: mocznik (10%), alantoina, Bisabolol, 
witamina E, naturalny olejek eteryczny z lawendy.
Pojemność: 500 ml; INDEKS: 1004

bogata w składniki odbudowujące naturalny płaszcz hydro-
lipidowy naskórka, skutecznie odżywia, odmładza i ujędrnia 
skórę. Zawarty w preparacie mocznik głęboko nawilża 
i zmiękcza skórę. Pozostawia na niej delikatny, nietłusty fi lm, 
który chroni ją przed niekorzystnym działaniem czynników 
zewnętrznych. 

Składniki aktywne: olej arganowy, olej awokado, 
mocznik, proteiny jedwabiu. 
Pojemność: 500 ml; INDEKS: ILS1000  

PODOLOGIC LIPID SYSTEM
KREMOWY PLASTER NA ZROGOWACENIA

Opis: Specjalistyczny preparat będący połączeniem 
składników o działaniu silnie natłuszczającym, nawilżającym 
i regenerującym. Polecany do pielęgnacji stóp bardzo 
suchych, zniszczonych, z tendencją do nadmiernego 
rogowacenia. Jego skuteczne i szybkie działanie skupia się 
na odnowie i regeneracji uszkodzonego naskórka. 
Wzmacnia i chroni skórę przed nadmiernym wysychaniem. 
Dzięki wysokiej zawartości mocznika niweluje problem 
nadmiernego rogowacenia naskórka i zapobiega 
jego nawrotom. Polecany 
dla diabetyków. 

Składniki aktywne: 
mocznik (30%), 
MULTIOILS COMPLEX, 
SKIN SMOOTH SYSTEM, 
naturalny olejek 
eteryczny z rozmarynu 
i sosny. 
Pojemność: 500 ml
INDEKS: PLS1001

PIELĘGNACJA
STÓP

PREPARATY
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PREPARATY
SPECJALISTYCZNE
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 PREPARATY PRZYGOTOWUJĄCE
 DO ZABIEGU

NIVELAZIONE
MINERALNA SÓL DO KĄPIELI STÓP

Opis: kąpiel z dodatkiem mineralnej soli 
doskonale przygotowuje skórę do zabiegu 
pedicure. Polecana do skóry bardzo suchej, 
szorstkiej, w przypadku nadmiernego 
rogowacenia i wzmożonej potliwości. 
Zmiękcza zrogowaciały naskórek, dzięki czemu 
ułatwia usuwanie modzeli i odcisków. 
Działa dezynfekująco, odświeża i niweluje 
przykry zapach potu.

Składniki aktywne: ekstrakt z krwawnika, 
ekstrakt z szałwi. Waga: 1500 g
INDEKS: PRO2102 

SMOOTH FEET
GREJPFRUTOWA SÓL DO KĄPIELI STÓP

Opis: sól do kąpieli stóp o przyjemnym, 
orzeźwiającym zapachu, doskonale przygotowuje 
skórę do zabiegu pedicure. Polecana szczególnie 
w przypadku skóry suchej, z tendencją do pękania. 
Oczyszcza i zmiękcza zrogowaciały naskórek, 
ułatwia usuwanie modzeli i odcisków. Pobudza 
mikrokrążenie, odświeża i relaksuje. 

Składniki aktywne: ekstrakt z grejpfruta.
Waga: 1500 g; INDEKS: PEP1001

PODOLOGIC ACID
SILNIE ZMIĘKCZAJĄCA SÓL DO KĄPIELI
STÓP Z KWASAMI AHA I BHA

Opis: specjalistyczny preparat do kąpieli stóp 
będący połączeniem soli mineralnej, mocznika , 
kwasów AHA i BHA. Polecany szczególnie w przy-
padku problemów z nadmiernym rogowaceniem 
naskórka, zgrubieniami, bardzo suchą, szorstką 
i zniszczoną skórą stóp. Skutecznie oczyszcza 
i odświeża stópy, rozluźnia połączeń między 
komórkami naskórka i ułatwienie jego mechanicz-
nego usuwania, zmiękczenie zrogowaciałej skóry, 
dostarczenie jej niezbędnych minerałów 
i mikroelementów, nawilżenie i wygładzenie, 
przywrócenie skórze stóp zdrowego wyglądu. 

Składniki aktywne: sól mineralna, mocznik, kwasy 
owocowe – kwas glikolowy, mlekowy, cytrynowy, 
jabłkowy oraz kwas salicylowy. 
Waga: 1500 g; INDEKS: PAC0001

 PEELINGI DO STÓP

NIVELAZIONE PEELING DO STÓP
Opis: intensywnie oczyszczający preparat 
polecany do peelingu stóp i kolan, szczególnie 
w przypadku skóry suchej i nadmiernie rogowacie-
jącej. Dokładnie oczyszcza i złuszcza obumarły 
naskórek. Pobudza mikrokrążenie krwi i przygoto-
wuje skórę do przyjęcia składników aktywnych 
z kolejno aplikowanych preparatów.

Składniki aktywne: ekstrakt z hibiskusa, ekstrakt 
z mydlnicy, lanolina. Pojemność: 500 ml

INDEKS: PRO2103

SMOOTH FEET
GREJPFRUTOWY PEELING DO STÓP

Opis: intensywnie oczyszczający peeling solny do 
stóp i kolan. Polecany do skóry suchej i odwodnionej. 
Złuszcza zrogowaciały naskórek i wygładza powierz- 
chnię skóry. Poprawia mikrokrążenie krwi i absorcję 
składników aktywnych z aplikowanych preparatów.
Składniki aktywne: olejek eteryczny z grejpfruta, 
masło Shea. Waga: 690 g; INDEKS: PEP1002

PODOLOGIC ACID
ŻEL ZŁUSZCZAJĄCY DO STÓP

Opis: preparat podologiczny, przeznaczony do 
silnie zrogowaciałej, zniszczonej skóry stóp, 
w przypadku skłonności do powstawania modzeli 
i odcisków, do stosowania w trakcie zabiegów 
podologicznych. Silne zmiękcza, złuszcza zrogowa-
ciały naskórek, stymuluje odnowę i regenerację na-
skórka. Intensywne wygładza, zmniejsza skłonność 
do nadmiernego rogowacenia i pękania naskórka.
Składniki aktywne: Pedi-Pro Acids Complex
Pojemność: 75 ml; INDEKS: PAC0000

 MASKI DO STÓP
NIVELAZIONE
ZMIĘKCZAJĄCA MASKA DO STÓP

Opis: intensywnie zmiękczająca kremowa maska 
do stóp, przeznaczona do bardzo suchej i szorstkiej 
skóry. Wykazuje działanie odżywcze i nawilżające. 
Redukuje nadmierne rogowacenie naskórka, wygła-
dza i zapobiega powstawaniu modzeli i odcisków. 
Składniki aktywne: mocznik, lanolina, ekstrakt 
z miodu, wosk pszczeli, alantoina, witamin E, 
olej ze słodkich migdałów. 
Pojemność: 500 ml; INDEKS: PRO2101

 PREPARATY PIELĘGNACYJNE
 DO STÓP

NIVELAZIONE
ODŚWIEŻAJĄCY KREM DO STÓP

Opis: krem do stóp na zakończenie zabiegu pedi-
cure, polecany w przypadku skóry ze skłonnością 
do nadmiernego pocenia się. Silnie regenerujący, 
redukujący suchość i szorstkość naskórka. Chroni 
go przed pękaniem i łagodzi podrażnienia. Posiada 
działanie dezodorujące, odświeża i zapobiega 
poceniu się stóp.
Składniki aktywne: ekstrakt z szałwii, rycyno-
leinian cynku, bio-siarka, mentol, ODOR STOP 
SYSTEM. Pojemność: 500 ml; INDEKS: PRO2104

SMOOTH FEET
KREM REGENERUJĄCY DO STÓP

Opis: skoncentrowany, szybko wchłaniający się 
krem do skóry suchej, ze skłonnością do pękania 
Skutecznie zmiękcza naskórek, zapobiega jego 
pęknięciom i przyspiesza gojenie. Silnie regeneruje 
i odżywia skórę, poprawia ukrwienie, pozostawia 
stopy miękkie i gładkie. 
Składniki aktywne: ekstrakt z grejpfruta, olejek 
eteryczny z grejpfruta, wosk pszczeli, alantoina.
Pojemność: 500 ml; INDEKS: PEP1004

PIELĘGNACJA
STÓP

OPISY
PREPARATÓW

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI 
DOMOWEJ
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ANTI A.G.E.
KREM PRZEDŁUŻAJĄCY MŁODOŚĆ SKÓRY

Opis: Zaawansowany krem na dzień, dzięki skoncentrowanej 
formie składników aktywnych zapewnia wielokierunkowe 
działanie. Intensywnie chroni przed glikopochodnym starze-
niem się skóry i minimalizuje oznaki upływającego czasu.

Potrójne działanie:

• PRZECIWSTARZENIOWE – spowalnia procesy tworzenia się 
A.G.E., przeciwdziała degradacji włókien kolagenu 
i elastyny, poprawia wygląd i minimalizuje oznaki 
wewnętrznego starzenia się skóry. 

• WYGŁADZAJĄCE – intensywnie wygładza skórę, widocznie 
redukuje długość i głębokość pierwszych zmarszczek.

• NAWILŻAJĄCE – gwarantuje wielopoziomowe, inteligentne 
nawilżenie skóry utrzymujące się do 72 godzin, ogranicza 
utratę wody ze skóry w różnych temperaturach i wilgotności

Składniki aktywne: 
ANTI A.G.E. COMPLEX, IDEALIFT™, 
DURAQUENCH™IQ.

Pojemność: 50 ml
INDEKS: ANG1001

ANTI A.G.E.
FIBRONAPRAWCZE SERUM 
W KREMIE DO TWARZY I POD OCZY

Opis: 
Inteligentna formuła, która w trakcie aplikacji zmienia się 
z bogatego kremu w jedwabiste, szybko wchłaniające się 
serum. Pozwala na precyzyjne zwalczanie najbardziej 
widocznych oznak starzenia glikopochodnego 
i przedłużenia młodości skóry.

Potrójne działanie:

• NAPRAWCZE – przyspiesza regenerację i przebudowę 
włókien strukturalnych skóry, zwiększa właściwości 
biochemiczne i odwraca procesy starzenia 
glikopochodnego.

• STYMULUJĄCE –  pobudza syntezę włókien podporowych 
skóry, a tym samym poprawia jej jędrność, elastyczność 
i gęstość.  

• PRZECIWZMARSZCZKOWE – efektywnie wygładza 
i spłyca zmarszczki, redukuje drobne linie oraz zapobiega 
ich ponownemu powstawaniu.

Składniki aktywne: 
ANTI A.G.E. COMPLEX, FITORETINOL, 
GLIKOZAMINOGLIKANY.

Pojemność: 50 ml
INDEKS: ANG0002

IDEAL PROTECT
REGENERUJĄCY KREM BARIEROWY SPF 50+

Opis: Specjalistyczny preparat regenerująco – ochronny 
idealnie odpowiada na potrzeby każdego typu cery, zabezpie-
czając skórę przed promieniowaniem słonecznym i łagodząc 
podrażnienia. Tworzy delikatny fi lm regenerujący i chronią-
cy skórę przed działaniem słońca. Polecany do codziennej 
pielęgnacji skóry narażonej na działanie promieniowaniem UV, 
a także po zabiegach kosmetycznych naruszających barierę 
naskórkową lub innych zabiegach wymagających fotoprotekcji. 

Potrójne działanie:

• OCHRONNE – zapewnia bardzo wysoką ochronę przed szkodli-
wym działaniem promieniowania UVA i UVB – SPF50+. Przeciw-
działa powstawaniu przebarwień oraz podrażnień skóry. 

• REGENERUJĄCE – stymuluje naturalny system odnowy 
naskórka, wzmacnia funkcje barierowe skóry. 
Skutecznie łagodzi podrażnienia i zmniejsza zaczerwienia.

• PRZECIWSTARZENIOWE – zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu się skóry wywołanemu nadmierną ekspozycją 
na promieniowanie UV.

Składniki aktywne: UV FILTERS 50+, SEPICALM™VG, NIACYNAMID.
Pojemność: 50 ml; INDEKS: IDP0001

KOSMETYKI AKTYWNE 
DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
To idealny sposób na podtrzymanie i utrwalenie efektów zabiegów wykonywanych przez profesjonalistów 
w salonach. Kompleksowa pielęgnacja oparta jest na unikalnych recepturach, zawierających skuteczne składniki 
aktywne oraz najnowocześniejsze, innowacyjne odkrycia kosmetologiczne. Kosmetyki przeznaczone są do pielę-
gnacji skóry o rożnych potrzebach.

HYDRA QUEST
WIELOPOZIOMOWY KREM NAWILŻAJĄCY

Opis: zaawansowany preparat będący połączeniem aktywnych 
składników nawilżających z przełomową technologią stymula-
cji akwaporyn w skórze. 
Przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery wymagają-
cej nawilżenia, suchej, odwodnionej, również skóry dojrzałej. 

Potrójne działanie:

• NAWILŻAJĄCE – zapewnia kompleksowe, potrójne działanie 
na 3 poziomach, poprzez dostarczanie nawilżenia w głąb 
skóry, wiązanie wodę w naskórku oraz zapobieganie jej utracie. 

• WYGŁADZAJĄCE – wyraźnie poprawia jędrność 
i elastyczność skóry, wygładza drobne linie i zmarszczki, 
opóźnia naturalne procesy starzenia się skory. 

• ODBUDOWUJĄCE – przywraca skórze prawidłową barierę 
ochronną, utrzymując optymalne nawilżenie skóry. 

Składniki aktywne: HYALURON INTENSE SYSTEM, AQP 8 
BOOSTER, MATRIX MOIST 3D. 
Pojemność: 50 ml; INDEKS: UKR1005

HYDRA QUEST SERUM GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCE 

Opis: zaawansowany preparat działający jak intensywny 
zastrzyk z długotrwałym efektem nawilżającym i przeciw-
starzeniowym, łączący składniki nawilżające z przełomową 
technologią stymulacji akwaporyn w skórze. 
Polecany do pielęgnacji każdego rodzaju cery wymagającej 
nawilżenia, suchej, odwodnionej, po nadmiernej ekspozycji 
na promieniowanie słoneczne, wystawionej na szkodliwe 
działanie klimatyzacji, również skóry dojrzałej. 

Potrójne działanie:

• INTENSYWNE NAWILŻENIE – zapewnia natychmiastowe, 
wielopoziomowe nawilżenie nawet w najgłębszych war-
stwach skóry utrzymujące się nawet do 72 godzin, 
poprzez poprawę stopnia nawodnienia i regulację procesu 
keratynizacji naskórka. 

• STYMULUJĄCE –  pobudza naturalny system nawilżenia 
skóry, zarówno w głębszych jej warstwach, jak i na jej 
powierzchni, hamując procesy starzenia się skóry. 

• WYGŁADZAJĄCE – w widoczny sposób poprawia jędrność 
i elastyczność skóry, wygładza drobne linie i zmarszczki. 

Składniki aktywne: HYALURON INTENSE SYSTEM, 
IQ MOISTURE COMPLEX, AQP 8 BOOSTER. 
Pojemność: 30 ml; INDEKS: UKR1006

PIELĘGNACJA
TWARZY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI 
DOMOWEJ

PIELĘGNACJA
TWARZY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI 
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ANTI - POLLUTION
KREM AKTYWNIE DOTLENIAJĄCY

Opis: kompleksowy krem o intensywnym działaniu dotleniają-
cym wykorzystujący najnowsze odkrycia w kosmetologii. 
Idealnie odpowiada na potrzeby każdego typu cery, ze szcze-
gólnym uwzględnienie skóry niedotlenionej, szarej i zmęczonej, 
narażonej na zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV.

Potrójne działanie:

• DOTLENIAJĄCE – stymuluje krążenie i transport tlenu 
w komórkach skóry, zwiększając tym samym ich witalność. 

• OCHRONNE – aktywuje naturalny potencjał ochronny skóry 
i przywraca prawidłowe mechanizmy odnowy komórkowej. 
Zabezpiecza skórę przed niekorzystnym wpływem 
promieniowania UV i zanieczyszczeniami powietrza. 

• PRZECIWSTARZENIOWE – zmniejsza widoczne skutki 
upływu czasu i niekorzystnego działania środowiska 
na skórę. 

Składniki aktywne: 
PRONALEN BIO - PROTECT, ACTI VITAMIN-D, 
DNA REPAIR SYSTEM. 

Pojemność: 50 ml; INDEKS: APO0004

ANTI - POLLUTION
ANTYOKSYDACYJNY KREM  REGENERUJĄCY

Opis: zaawansowany krem dostosowany do funkcjonowania 
skóry w cyklu nocnym aby odtwarzać efekty regenerującego 
snu i sprawić by cera była wypoczęta i promienna. 
Idealnie odpowiada na potrzeby każdego typu cery, 
ze szczególnym uwzględnieniem skóry 
niedotlenionej, szarej i zmęczonej, narażonej na 
zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV.

Potrójne działanie:

• ANTYOKSYDACYJNE – wielokierunkowo walczy 
z utlenianiem – kontroluje powstawanie wolnych 
rodników, zapewnia komórkom energię 
niezbędną do zapobiegania uszkodzeniom 
oraz odbudowy wewnątrzkomórkowej. 

• REGENERUJĄCE – zmniejsza skutki niekorzystnego 
wpływu środowiska na skórę, aktywuje komórki 
skóry i pobudza jej autoregenerację. 

• ANTYSTRESOWE – niweluje efekty działania 
stresu i zmęczenia. Relaksuje skórę i sprawia, 
że cera wygląda na wypoczętą jak po 8 godzinach snu. 

Składniki aktywne: 
PRONALEN BIO - PROTECT, NIACINAMID, 
ENERGISOME™Q10. 

Pojemność: 50 ml; INDEKS: APO0006

ANTI - POLLUTION
REWITALIZUJĄCO – ODŚWIEŻAJĄCY ROLL - ON 
POD OCZY

Opis: wyspecjalizowany preparat przywracający idealny 
wygląd skóry wokół oczu i dający natychmiastowe uczucie 
odświeżenia. Specjalny aplikator w postaci kulki doskonale 
sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu cery, w przypadku 
cieni i opuchnięć pod oczami. 
Preparat polecany dla osób żyjących w zanieczyszczonym 
środowisku, narażonych na stres, promieniowanie UV, 
a także palących papierosy.

Potrójne działanie:

• REDUKUJĄCE - niweluje opuchnięcia i cienie pod oczami, 
chłodzi i odświeża, przynosząc ulgę zmęczonym oczom. 

• REGENERUJĄCE - zmniejsza skutki niekorzystnego wpływu 
środowiska na skórę, pobudza jej autoregenerację. 
Relaksuje skórę, redukuje efekty działania stresu i zmęczenia. 

• WYGŁADZAJĄCE - spłyca widoczne linie, zmarszczki i kurze 
łapki, odbudowuje i wygładza strukturę skóry. 

Składniki aktywne: 
PRONALEN BIO - PROTECT, 
DNA REPAIR SYSTEM, KOFEINA.

Pojemność: 15 ml
INDEKS: APO0005

DOTLENIENIE I ODŚWIEŻENIE

NEURO LIFT+
EMULSJA LIFTINGUJĄCA SPF15

Opis: profesjonalny preparat o delikatnej, lekkiej formule, 
polecany intensywnej pielęgnacji każdego rodzaju cery 
dojrzałej, z wyraźnie zaznaczonym spadkiem gęstości, 
widocznie zarysowaną linią zmarszczek, a także utratą 
jędrności i elastyczności. 
Połączenie zaawansowanych technologicznie składników 
aktywnych gwarantuje wielopoziomowe wygładzenie skóry. 
Skutecznie wzmacnia struktury podporowe skóry, stymuluje 
produkcję kolagenu i chroni przed jego degradacją. 
Wypełnia zamarszczki, hamuje procesy ich powstawania 
i pogłębiania się. 

Składniki aktywne: 
NEUROPEPTIDE, LIFTING 4D, 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
HYDROXYPROLISILANE CN®

Pojemność: 50 ml, INDEKS: NEU1003

NEUROLIFT
PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM  
REGENERUJĄCY

Opis: specjalistyczna, nocna kuracja przeciw-
zmarszczkowa o silnym działaniu regenerującym, 
przeznaczona do intensywnej pielęgnacji skóry dojrzałej, 
z zaznaczonymi objawami spadku gęstości, 
widocznie zarysowaną linią zmarszczek, 
a także utratą jędrności i napięcia. 
Wykorzystuje rozwiązania zainspirowane 
doświadczeniami z zakresu medycyny estetycznej 
i stanowi unikalne połączenie zaawansowanych 
technologicznie składników aktywnych 
najnowszej generacji o szerokim 
i udowodnionym spektrum działania. 

Potrójne działanie: 

• PRZECIWZMARSZCZKOWE – wypełnienie linii 
zmarszczek, redukcja głębokości zmarszczek 
mimicznych spowodowanych skurczami mięśni 
twarzy, zahamowanie procesów 
ich powstawania i pogłębiania się.

• NAPINAJĄCE – widoczne napięcie i ujędrnienie skóry;
• REGENERUJĄCE – odbudowanie struktur podporowych 

skóry poprzez aktywację produkcji kolagenu i elastyny, 
a tym samym poprawę jędrności i elastyczności.

Składniki aktywne: 
NEUROPEPTIDE,  LIFTING 4D, 
HYALURON INTENSE SYSTEM, 
PHYTOSTEROLE COMPLEX.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: NEU0004

NEUROLIFT
REDUKTOR ZMARSZCZEK MIMICZNYCH 
POD OCZY I WOKÓŁ UST

Opis: skoncentrowany, błyskawicznie działający preparat 
redukujący zmarszczki mimiczne, przeznaczony do inten-
sywnej pielęgnacji skóry z zaznaczonymi objawami starzenia 
mimetycznego. Wykorzystuje rozwiązania zainspirowane 
doświadczeniami  z zakresu medycyny estetycznej oraz 
stanowi unikalne połączenie zaawansowanych technologicznie 
składników aktywnych najnowszej generacji o szerokim 
i udowodnionym spektrum działania.

Potrójne działanie:

• WYPEŁNIENIE – radykalnie i natychmiastowo zmniejsza 
widoczność linii zmarszczek, a jednocześnie pozwala 
zachować naturalną mimikę twarzy. Skutecznie hamuje 
proces ich powstawania i pogłębiania się;

• ODBUDOWA – stymulacja naturalnych mechanizmów 
aktywujących produkcję kolagenu i odbudowa 
struktury skóry;

• OCHRONA – aktywna ochrona delikatnych włókien 
podporowych skóry przed ich degradacją.

Składniki aktywne: 
NEUROPEPTIDE, TGF β-BOOSTER, 
HYALURON FILLER.

Pojemność: 30 ml
INDEKS: NEU0005

PIELĘGNACJA
TWARZY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI 
DOMOWEJ

PIELĘGNACJA
TWARZY

KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI 
DOMOWEJ

5958



REVOLU C WHITE
KREM REDUKUJĄCY PRZEBARWIENIA SPF30

Opis: specjalistyczny krem na dzień o wielokierunkowym, 
zróżnicowanym i kompleksowym działaniu, przeznaczony 
do pielęgnacji skóry szarej, z widocznymi przebarwieniami, 
nierównym kolorytem oraz skłonnej do powstawania 
zmian barwnikowych.

Potrójne działanie:

• ROZJAŚNIAJĄCE - stopniowo rozjaśnia istniejące przebar-
wienia posłoneczne, potrądzikowe, hormonalne i starcze, 
wyrównuje koloryt cery. 

• ROZŚWIETLAJĄCE - przywraca skórze naturalny blask, 
jednolity  i świeży wygląd. 

• OCHRONNE - podnosi odporność skóry na nowe zmiany 
barwnikowe.  Zawiera fi ltry UV, dzięki czemu chroni skórę 
przed niekorzystnym działaniem promieniowania 
słonecznego, a co za tym idzie fotostarzeniem.

Składniki aktywne: 
WITAMINA C, SEPIWHITE™MSH, WHITENING CELLULAR COMPLEX.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: WHI1004

REVOLU C WHITE
KREM RESTRUKTURYZUJĄCY

Opis: aktywny krem na noc o kompleksowym działaniu 
i skoncentrowanej sile. Polecany do regeneracji skóry szarej, 
z widocznymi przebarwieniami, nierównym kolorytem oraz 
podatnej na powstawanie zmian barwnikowych.

Potrójne działanie:

• ROZJAŚNIAJĄCE - rozjaśnia istniejące 
przebarwienia. Hamuje aktywność  
tyrozynazy, a co za tym idzie 
wyrównuje koloryt cery i podnosi 
odporność skóry na nowe zmiany 
zmiany barwnikowe. 

• ODNOWA KOMÓRKOWA 
- stymuluje procesy odbudowy 
i regeneracji skóry. 

• RESTRUKTURYZUJĄCE 
- reguluje proces keratynizacji 
naskórka, zapewnia jego stopniową 
i kontrolowaną eksfoliację.

Składniki aktywne: 
WITAMINA C, KWAS SZIKIMOWY, MELASLOW™.

Pojemność: 50 ml; INDEKS: WHI1005

REVOLU C WHITE
NOCNA KURACJA Z WITAMINĄ C

Opis: specjalistyczna, wielopoziomowa nocna kuracja. 
Podtrzymuje efekt zabiegu REVOLU C WHITE, stanowi także 
doskonałe przygotowanie skóry do kuracji wybielającej. 
Polecana do pielęgnacji skóry z nierówną pigmentacją, 
przebarwieniami posłonecznymi, potrądzikowymi, 
hormonalnymi i starczymi.

Potrójne działanie:

• ROZJAŚNIAJĄCE - redukuje przebarwienia usuwając 
nadmiar pigmentu z wierzchnich warstw naskórka. 
Reguluje syntezę melaniny i podnosi odporność skóry 
na powstawanie nowych zmian barwnikowych.

• REGENERUJĄCE - pobudza system odnowy skóry, 
odbudowuje jej strukturę poprzez stymulację produkcji 
kolagenu i elastyny. 

• ŁAGODZĄCE - koi podrażnienia i zaczerwienia, aktywuje 
naturalne funkcje ochronne skóry. 

Składniki aktywne: 
WITAMINA C, SEPICALM™VG, MELASLOW™ .

Ampułki do stosowania na noc, samodzielnie lub pod krem. 
Kuracja rekomendowana pomiędzy zabiegami wykonywanymi 
w gabinecie dla podtrzymania i przedłużenia efektów.

Pojemność: 5 x 5 ml
INDEKS: WHI1006

PIELĘGNACJA
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KONTAKT:

Roger Całkowski
Manager Handlowy ds. Rynku Kosmetyków Profesjonalnych 
małopolskie i cała Polska
tel.: 724 440 016, roger.calkowski@farmona.pl

Karolina Wylegała
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, 
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
tel.: 724 440 057, karolina.wylegala@farmona.pl

Kamila Płócienniczak 
dolnośląskie, opolskie, śląskie
tel.: 663 115 556, kamila.plocienniczak@farmona.pl

Agnieszka Cichońska
świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie
tel.: 724 440 046, agnieszka.cichonska@farmona.pl

Martyna Ciesielska
mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie
tel.: 724 440 054, martyna.ciesielska@farmona.pl

www.farmonaprofessional.pl

DYSTRYBUTOR / OPIEKUN SALONU

www.farmonaprofessional.pl

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. 
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 10 c; tel.: 12 252 70 25, fax: 12 252 70 01

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o. 
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 10 c; tel.: 12 252 70 25, fax: 12 252 70 01

DYSTRYBUTOR / OPIEKUN SALONU
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Roger Całkowski
Manager Handlowy ds. Rynku Kosmetyków Profesjonalnych 
małopolskie i cała Polska
tel.: 724 440 016, roger.calkowski@farmona.pl

Karolina Wylegała
wielkopolskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, 
pomorskie, kujawsko-pomorskie,
tel.: 724 440 057, karolina.wylegala@farmona.pl

Kamila Płócienniczak 
dolnośląskie, opolskie, śląskie
tel.: 663 115 556, kamila.plocienniczak@farmona.pl

Agnieszka Cichońska
świętokrzyskie, łódzkie, podkarpackie
tel.: 724 440 046, agnieszka.cichonska@farmona.pl

Martyna Ciesielska
mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie
tel.: 724 440 054, martyna.ciesielska@farmona.pl


