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Kosmetyki TianDe do pielęgnacji skóry twarzy
Środki kosmetyczne firmy TianDe — to synteza najnowszych osiągnięć nauki i 
wielowiekowego doświadczenia chińskiej medycyny tradycyjnej . Sekrety wschodnich 
uzdrowicieli budzą szczery zachwyt naukowców i lekarzy z całego świata oraz 
przewyższają swoją skutecznością wiele nowoczesnych preparatów farmakologicznych 
oraz zabiegów terapeutycznych .

W arsenale tradycyjnej chińskiej medycyny znajduje się ponad 5 tysięcy profilaktycznych 
składników pochodzenia roślinnego i zwierzęcego . Wiele z nich jest unikatowych w 
swoim działaniu, za co wysoko cenione są one na Zachodzie i w Europie — to żeńszeń, 
maczużnik, zielona herbata, grzyb Ganoderma, twardnik japoński, łożysko i inne .

Starożytne receptury chińskiej medycyny, ukształtowane przez 5 tysiącleci, w 
tandemie z nowoczesną technologią zyskują jeszcze większą skuteczność, co umożliwia 
rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych kosmetycznych kwestii .

Kosmetyczne produkty firmy TianDe są produkowane 
w największych przedsiębiorstwach Chin, zgodnie ze 
światowymi standardami jakości (ISO 9001:2002 и 
GMP).
Wyobraź sobie, że składniki kosmetyczne — to przedmioty uduchowione . Trafiając 
do słoiczka z kremem lub tonikiem, zaczynają one ze sobą współdziałać i obcować . 
Takie obcowanie rodzi coś nowego; coś, do czego nawet przy największych chęciach 
nie potrafiłby dojść żaden ze składników działając w pojedynkę . To przypomina grę 
orkiestry symfonicznej: muzyka, która się rodzi dzięki zgranej grze 100 muzyków, jest 
czymś więcej niż po prostu zestawem dźwięków . I żaden muzyk nie potrafi odtworzyć 
takiego brzmienia w pojedynkę . Opisane powyżej przykłady ilustrują zasadę synergii, 
która stanowi istotę produktów TianDe .

Połączenie różnorodnych składników w kosmetycznych kompozycjach TianDe daje 
w rezultacie nie tylko sumę, lecz zupełnie nową jakość, zapewniającą największą 
skuteczność produktom TianDe .

Produkty kosmetyczne TianDe są skierowane na utrzymywanie i regenerację naturalnych 
mechanizmów pracy skóry . Skutecznie poprawiają one jej funkcje odpornościowe, a 
nie wypełniają pracę za nią . To osiąga się dzięki odzyskiwaniu naturalnej równowagi, 
wzmocnieniu odporności i ochronnych właściwości skóry . Wpływać na przyczynę, 
a nie na skutki problemu — na tej zasadzie zbudowana jest tradycyjna medycyna 
chińska . W samodzielnej walce z uszkodzeniem procesów życiowych skóry pomagają 
kosmetologiczne programy na bazie fitoochronnych kompleksów, roślinnych bioprotein 
i ceramidów, morskich biokompleksów, peptydów i wiele innych . 

Kosmetyczne linie firmy TianDe polegają na systemowym podejściu do ochrony 
piękna skóry . Powierzchowne oczyszczenie, systematyczne głębokie oczyszczenie, 
tonizowanie, nawilżenie i ochrona, niezbędne młodej skórze, z czasem są harmonijnie 
uzupełniane w procedury intensywnego odżywienia, odbudowy warstwy skórnej na 
poziomie komórkowym i liftingu . Formuła każdego kosmetyku jest opracowywana 
z uwzględnieniem rodzaju skóry, poziomu jej wrażliwości i wielu innych istniejących 
problemów .
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Poznaj swoją skórę
Dbaj o siebie, stosując środki kosmetyczne TianDe i bądź na „Ty” z najnowszym 
trendem — pięknem i młodością . Twoja skóra na to zasługuje!

Poznaj swoją skórę 
Skóra — to „koperta” ludzkiego ciała, zawierająca opis całej jego biografii i będąca jej 
stróżem . Skóra znosi ogromne przeciążenia: suche powietrze w pomieszczeinu, zimno i 
gorąco, zanieczyszczone powietrze, palące słońce — te wszystkie czynniki prowadzą do 
powstawania problemów .

Według ilości i różnorodności pełnionych funkcji, skóra znacząco przewyższa pozostałe 
organy . Odgrywa rolę trzeciego płuca — oddycha, dzięki czemu utrzymywana jest 
stała temperatura organów wewnętrznych . Oprócz tego, skórę można porównać do 
służby granicznej: oddziela wewnętrzne organy od świata zewnętrznego, jednocześnie 
pozwalając im na sprawne współdziałanie .

W taki oto sposób powłoka zapobiega przedostawaniu się do organizmu szkodliwych 
bakterii, chemikaliów, a także wyprowadza toksyny i produkty przemiany materii, 
uczestniczy w przemianie wodno-solowej, białkowej, węglowodanowej . Oprócz tego, 
skóra spełnia funkcję regulacyjną ( reguluję syntezę witaminy D, niezbędnej dla wzrostu 
i dostarczania kościom wapnia); informacyjną (przekazuje sygnały do mózgu za pomocą 
500 receptorów nerwowych, umieszczonych na każdym jej centymetrze kwadratowym); 
odpornościową (podstawowymi elementami układu odpornościowego skóry są komórki 
Langerhansa); termoregulacyjną (reguluje wymianę ciepła pomiędzy organizmem i 
środowiskiem zewnętrznym; podczas zwężania naczyń ciepło jest zatrzymywane w 
organizmie, przy rozszerzeniu — następuje jego oddawanie) .

Budowa skóry 
Skóra jest największym organem: u dorosłej osoby jej obszar stanowi średnio dwa metry 
kwadratowe, a jej masa o około 3 razy przewyższa masę wątroby (największego organu 
ludzkiego organizmu) i wynosi około 15% całkowitej masy ciała .

Skóra posiada 150 zakończeń nerwowych, ponad 3 
miliony komórek, około 100-300 gruczołów potowych i 1 
kilometr naczyń krwionośnych. Układ krwionoścny skóry 
mieści w sobie trzeć całej krwi krążącej w organizmie — 
1,6 litra.
Skóra składa się z trzech podstawowych warstw : naskórka (epidermisu), skóry właściwej 
(dermy) i warstwy podskórno- tłuszczowej .

Epidermis — to górna, najcieńsza warstwa: jej grubość można porównać do grubości kartki 
papieru, ale to właśnie epidermis zapewnia wiele właściwości ochronnych skóry . Składa 

się z pięciu warstw komórek; na najniższym poziomie — 
podstawowym– przebiegają procesy przemiany materii i 
powstają nowe komórki . Stopniowo, kierując się do góry, 
tracą one swoje jądro i stają się komórkai rogowymi . W 
ten sposób, górna warstwa (rogowa) epidermisu składa 
się z „martwych” komórek, złuszczających się w ciągłym 
procesie odnowy skóry .

Człowiek codziennie traci około 1 
grama łusek rogowych. Właśnie z nich 
składa się większa część domowego 
kurzu — 70%. Skóra, którą człowiek 
„zrzuca” w ciągu swojego życia, może 
ważyć do 18 kilogramów.
Oprócz stanowiących większość keratynocytów, 
epidermis zawiera melanocyty, pełniące funkcję 
pigmentacyjną, komórki Langerhansa i limfocyty .

Derma składa się z dwóch warstw — brodawkowatej 
i siatkowatej . Warstwa brodawkowata otrzymała 
swoją nazwę z powodu istnienia dużej ilości brodawek, 
wnikających do epidermisu . Tworzą one rysunek na 
powierzchni skóry, posiadający indywidualny charakter . 
Ten fakt jest wykorzystywanyw kryminalistyce — przy 
rozpoznawaniu odcisków palców . Siatkowa warstwa 
dermy powstaje dzięki potężnym pęczkom włókien 
kolagenowych i sieci elastycznych włókien . Główne 
komórki dermy — fibroplasty — to swojego rodzaju 
„fabryka” produkująca elastynę, kolagen i kwas 
hialuronowy .

Pęczki włókien kolagenowych zazwyczaj przechodzą w 
dwóch kierunkach: jedne leżą prostopadle na powierzchni 
skóry, drugie — na skos . Razem tworzą sieć, budowa 
której jest określana fukcjonalnym przeciążeniem skóry . 
Na obszarach otrzymujących silne ciśnienie (stopy, 
opuszki palców, łokcie itd .), dobrze jest rozwinięta 
szerokokomórkowa, gruba sieć włókien kolagenowych . 
Tam, gdzie skóra jest poddawana znaczącemu rozciąganiu 
( tylna strona stopy, twarz itd .), sieć kolagenowa jest 
delikatniejsza . Elastyczne włókna powtarzają kierunek 
włókien kolagenowych .

Włókna kolagenowe i elastyczne formują odporną 
ramę skóry i razem z międzykomórkową substancją 
nadają jej jędrność i wytrzymałość . Rama przypomina 
trójwymiarową sieć, do której przymocowane są 
wszystkie strukturalne składniki dermy i komórki .
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Najwyższy amerykański drapacz chmur, Willis 
Tower ( 100 pięter — ponad 500 metów wysokości), 
odzwierciedla naturalną architekturę włókien 
kolagenowych; dlatego jest w stanie wytrzymać 
najsilniejsze wiatry w Chicago.
Derma zawiera także nerwy, naczynia krwionośne i limfatyczne, cebulki włosowe oraz 
gruczoły potowe i łojowe . A jeszcze — właśnie w niej — znajdują się gładkie mięśnie, 
które sterują mimiką twarzy . 

Zmarszczki mimiczne — to końcowy wynik 15 000 zmian 
wyrazu twarzy, które wykonujemy codziennie! Młoda 
skóra posiada mocne włókna kolagenowe, ale z wiekiem 
stają się one coraz słabsze, szybciej ulegają uszkodzeniu, 
regenerują się wolniej. A na miejscu regularnie 
powtarzającego się wyrazu twarzy pojawiają się trwałe 
„ślady”.

Typy skóry
Aby dobrać optymalne środki do pielęgnacji twarzy, należy odpowiednio określić swój 
typ skóry . W zależności od intensywności pracy gruczołów łojowych rozróżnia się kilka 
typów skóry: normalna, sucha, tłusta, mieszana .

Skóra normalna: Gładka, jedwabista, pozbawiona tłustego blasku, jędrna i… bardzo 
rzadko spotykana — tylko 2-3% ludzi jest jej szczęśliwymi posiadaczami . Ale przy braku 
codziennej pielęgnacji nawet normalna skóra może stać się tłustą lub suchą . Przy 
nieodpowiednim i nieracjonalnym zastosowaniu zabiegów kosmetycznych, normalny 
stan skóry bardzo rzadko udaje się ochronić do 30 roku życia . Dlatego przy każdym, 
nawet doskonałym stanie, należy dbać o skórę twarzy i szyi .

Skóra sucha: Suchość skóry na pierwszy rzut oka jest niezauważalna — jest ładna, 
delikatna, posiada delikatny rumieniec . Suchość jest skutkiem niewystarczającej 
aktywności gruczołów łojowych, która może mieć charakter zarówno genetyczny, jak 
i związany z wiekiem lub stosowaniem nieodpowiednich środków kosmetycznych . 
Pozbawiona prawidłowej pielęgnacji, taka skóra szybko więdnie, powierzchowne 
drobne zmarszczki zaczynają się pogłębiać . Sucha skóra jest wrażliwa na działanie wody, 
mydła, wiatru, gorącego powietrza i zimna . Następnie pojawiają się na niej podrażnienia, 
czerwone plamy, zaczyna się łuszczyć — na początku na określonych obszarach, a 
później na całej powierzchni twarzy . Pozbycie się suchości skóry — nawet wrodzonej — 
jest możliwe, jeśli będzie się o nią prawidłowo dbało w ciągu bardzo długiego czasu .

Skóra tłusta: gruba, przypominająca skórkę pomarańczy, często pojawiają się na niej 



9

Poznaj swoją skórę
komedony (czarne kropki) i wągry . Tłusta skóra — to 
skutek nadaktywności gruczołów łojowych . Łój skórny, 
łącząc się z kurzem i martwymi komórkami rogowymi 
skóry, tworzą korki, które zakorkowują wywodzące 
drogi gruczołów łojowych . Systematyczna pielęgnacja, 
stosowanie specjalnych kremów, lotionów i maseczek 
sprawiają, że skóra staje się normalna, niwelowane jest 
jej nadmierne błyszczenie się i szary kolor, skóra staje się 
miękka i uzyskuje przyjemny, matowy odcień .

Skóra mieszana: taki typ skóry jest najbardziej 
powszechny . Skóra ludzka ma taką właściwość: na 
twarzy na obszarze Т znajduje się największa ilość 
gruczołów łojowych, które produkują największą ilość 
tłuszczu . W miejscu wzmocnionego wydzielania łoju 
(czoło, podbródek, nos) skóra jes tłusta, a wokół oczu, na 
skroniach, na policzkach i szyi — sucha . Mieszana skóra 
często cierpi w okresie zmian związanych z warunkami 
pogodowymi: latem jest bardziej podobna do tłustej, 
zimą — do suchej . Dlatego osoby mające taki typ skóry 
powinny być gotowe do częstszej zmiany trybu jej 
pielęgnacji niż inne .

Na świecie około 70% ludzi zalicza swoją skórę do 
wrażliwej — i dermatolodzy to potwierdzają . Posiadacze 
każdego z wymienionych typów skóry mogą napotkać 
taki problem — wrażliwość skóry . Taka skóra reaguje 
na różne czynniki zewnętrzne — zimno i gorąco, zmianę 
temperatury, wiatr, wodę kanalizacyjną, a nawet zły sen 
i stres — zaczerwienieniem, pieczeniem, suchością i 
łuszczeniem się .

Nadwrażliwość skóry może być spowodowana jej budową, 
kiedy to górna warstwa epidermisu jest bardzo cienka i nie 
może być skuteczną barierą dla zewnętrznych czynników 
podrażniających . Nabyta wrażliwość rozwija się w wyniku 
nieodpowiedniego zastosowania dość agresywnych 
środków kosmetycznych . Jeszcze jedną przyczyną 
nadwrażliwości skóry mogą być wewnętrzne problemy: 
najczęściej są to choroby endokrynologiczne, zaburzenia 
układu pokarmowego, układu odpornościowego, 
choroby zakaźne i stany alergiczne .

”Pamiętaj, że niezależnie od 
wieku i typu, skóra może stać 

się idealna za pomocą stosowania 
środków kosmetycznych firmy 
TianDe.
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Linia „203040…”
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Linia „203040…”
Przez całe życie trzymać się jednego schematu pielęgnacji 
skóry — to tak, jakby nosić ubrania tego samego rozmiaru 
w każdym wieku . Przecież nie przymierzasz dziecięcych 
pieluszek? Skóra również posiada właściwoście wiekowe, 
które należy uwzględnić podczas dobierania środków 
pielęgnacyjnych .

Przez badania naukowców udowodniono, że młodym 
kobietom do 30 roku życia wystarczy stosowanie 
kosmetyków nawilżających rano i wieczorem  . Natomiast 
skóra dam po 30 jest bardziej wymagająca: w dzień 
potrzebuje nawilżenia, wieczorem wymaga odżywienia 
i środków poprawiających jej regenerację . Kosmetyczne 
produkty linii „203040” zostały opracowane z 
uwzględnieniem biologicznych rytmów skóry .

Ale istnieją kosmetyczne zabiegi, które są niezbędne w 
każdym wieku . Mówimy o regularnym oczyszczaniu i 
tonizowaniu skóry .

Środki do oczyszczania i tonizowania nie posiadają granic 
wiekowych . Dobiera się je w zależności od typu posiadanej 
skóry .

Оczyszczanie i tonizowanie 
Оczyszczanie skóry — warunek jej nieprzemijającego 
piękna! 

To właśnie nieodpowiedni dobór 
środków pielęgnacyjnych do 
oczyszczania skóry sprawia jej 
największą krzywdę.
Bardzo często kobiety nie skąpią sobie kupna dobrego 
kremu, ale już na środkach do delikatnego oczyszczania 
skóry oszczędzają, stosując babciny sposób — mydło . To 
może doprowadzić do następujących skutków .

Zaburzenie równowagi pH
Naturalna kwasowo-zasadowa równowaga skóry — pH 
skóry = 5,5 .

рН mydła = 9-12.
Czyli myjąc twarz mydłem, przesuszasz skórę o prawie 2 
razy! 

Niedostateczne oczyszczenie
Mydło zapewnia jedynie powierzchowne oczyszczenie, nie 
odblokowując porów .

Zatkane pory
Mydło zawiera kwasy karbonowe, współdziałające z solami 

wapnia i magnezu zawartymi w wodzie . To prowadzi do powstawania nierozpuszczalnego 
„kamienia”, który osiada na skórze i zatyka pory .

Odpowiednio dobrany środek do oczyszczania nie tylko 
usuwa zaniesczyszzenia, ale także utrzymuje рH i trwałość 
ochronnej warstwy skóry.
Nieodłączną procedurą pielęgnacji twarzy w każdym wieku jest jej tonizowanie . Wybór 
toniku zależy od typu skóry i jej potrzeb .

Оczyszczanie i tonizowanie są jak bracia bliźnięta — 
zawsze powinni być razem.
Тonik spełnia jednocześnie kilka zadań:
• „nadaje końcowy połysk”: kończy etap oczyszczania skóry, usuwa zrogowaciały 

naskórek, pozostałości makijażu i środków oczyszczających;
• przygotowuje skórę do zastosowania kolejnych środków kosmetycznych: sprawia, że 

skóra lepiej przyswaja środki kosmetyczne, które będą stosowane po nim;
• zwięża pory: po tym, jak pory zostały oczyszczone, koniecznie należy je „zamknąć” w 

celu uniknięcia przedostania się do nich bakterii i kurzu .
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Kosmetyki do oczyszczania i tonizowania 
skóry z ekstraktem z aloesu.

Od wieków aloes ma reputację skutecznego środka, za pomocą którego skóra się 
oczyszcza, nawilża i uzyskuje zdrowy wygląd . Cenna właściwość aloesu — to jego 
uniwersalność: suchą skórę skutecznie nawilży, podrażnioną — ukoi i zmiękczy, obniży 
aktywność gruczołów łojowych w przypadku suchej skóry . 

Ekstrakt z Aloe Vera (Aloe barbadensis extract):
• zawiera ponad 200 biologicznie aktywnych substancji, wśród których są witaminy, 

aminokwasy, enzymy, minerały i mikroelementy, glikozydy i wiele innych;
• zawiera polisacharydy, które pomagają utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia 

skóry;
• zawiera kwas salicylowy i olejki eteryczne, które zapobiegają powstawaniu trądziku;
• posiada poziom рН odpowiadający naturalnemu poziomowi pH skóry, dlatego za 

pomocą działania aloesu równowaga kwasowo-zasadowa się stabilizuje;
• posiada wyjątkowe możliwości zadowalania potrzeb absolutnie każdego typu skóry . 

Jeśli Twoja skóra robi Ci „niespodzianki“, zmieniając się z tłustej na suchą i łuszczącą 
się, to środki kosmetyczne na bazie aloesu są właśnie tym, czego jej potrzeba .

Aloes jest nazywany „środkiem transportu” dzięki jego 
właściwości wnikania do tkanek organizmu —  
o 3-4 razy szybciej niż woda. Dzięki temu dobroczynne 
składniki, zawarte w ekstrakcie z aloesu, dość szybko 
trafiają do głębokich warstw skóry.

Кrem-żel do mycia twarzy „Aloes” Aloe Facial 
Cleanser / Aloe Facial Cleanser

Łagodny krem — żel przy kontakcie z wodą szybko się zamienia w puszystą piankę . 
Delikatnie i jednocześnie głęboko oczyszcza skórę, nie powodując uczucia ściągnięcia . 
Krem- żel jest wzbogacony witaminą E .

Witamina Е (Tocopherol):
• „witamina młodości skóry“: sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją, nawilża, 

regeneruje, wzmacnia warstwę ochronną naskórka;
• uwalnia komórki od działania wolnych rodników, hamując procesy starzenia;
• czyni skórę odporniejszą na działanie promieniowania UV;
• uczestniczy w oddychaniu komórkowym i innych najważniejszych procesach 

komórkowej przemiany materii, zapobiega podwyższonej przepuszczalności i kruchości 
naczynek .

Gdyby wśród witamin ogłoszono konkurs na tę, która 
jest najbardziej korzystna dla skóry, to witamina E 
niewątpliwie zakwalifikowałaby się do TOP 3.

Działanie:
• Delikatnie usuwa pozostałości makijażu, zbędną 

wydzielinę gruczołów łojowych i zrogowaciałe komórki 
skóry . 

• Oczyszcza pory, nadaje skórze matowy odcień . 
• Zachowuje naturalny poziom nawilżenia skóry, łagodzi 

podrażnienia .

Zastosowanie
Lekkimi, masującymi ruchami rozprowadź na skórze 
twarzy i szyi aż powstanie pianka . Dokładnie spłucz . 
Zakończ procedurę tonikiem do twarzy utrzymującym 
równowagę „Aloes” . Stosuj rano i wieczorem .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry.

Rezultat
Naturalne uczucie świeżości i czystości, miękka i aksamitna 
skóra .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12001 .
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Krem-pianka do mycia twarzy (przeciwko 
trądzikowi) ”Aloes” / Aloe Facial Cleanser

Proces oczyszczania skóry stanie się prawdziwą przyjemnością z kremem- pianką o lekkiej, 
puszystej konsystencji . Delikatnie i skutecznie oczyszcza z zanieczyszczeń i nadmiaru 
sebum .

Działanie:
• Skutecznie i głęboko oczyszcza skórę, zwęża pory, sprzyjając normalizacji aktywności 

gruczołów łojowych . 
• Pomaga pozbyć się tłustego blasku, czarnych kropek i trądziku .
• Nawilża skórę, zapobiegając efektowi ściągnięcia po jej umyciu . 

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu-pianki nałóż na skórę twarzy i szyi, wykonując ruchy masujące, 
następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą . Zakończ procedurę tonikiem do twarzy 
utrzymującym równowagę „Aloes” . Stosuj rano i wieczorem .

Jest odpowiedni do skóry tłustej. 

Rezultat
Skóra błyszczy z powodu świeżości, a nie tłustego sebum!

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12025 .

Tonizujący hydrożel do twarzy / 
Aloe Facial Hydrating Tonic

Jeśli Twoja skóra cierpi na brak odpowiedniego nawilżenia, to żel o lekkiej konsystencji to 
właśnie to, czego ona potrzebuje . W składzie tonizującego hydrożelu znajduje się aloes, a 
także witamina E oraz alantoina .

Аlantoina (Allantoin) jest wytwarzana z korzeni żywokostu leczniczego — rośliny, która 
od dawnych czasów jest stosowana do gojenia ran, odbudowy uszkodzonych tkanek . 
Alantoina:
• działa na wrażliwą skórę regenerująco, zmiękcza ją i koi;
• posiada działanie keratolityczne — zmiękcza warstwę rogową, sprzyjając usuwaniu 

obumarłych komórek; 
• skutecznie zapobiega zatykaniu porów, powstawaniu komedonów ( czarnych kropek)

”Аlantoina po raz pierwszy została odkryta w 
łożyskowych tkankach ptaków ( „allantois” — 

nazwa jednej z łożyskowych powłok), gdzie zależy od niej 
rozwój embriona i tkanek.
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Działanie:
• Delikatnie oczyszcza i tonizuje skórę
• Normalizuje równowagę hydrolipidową, nawilża .
• Wzmacia strukturę skóry, sprawiając że staje się bardziej gładka i elastyczna .

Zastosowanie
Niewielką ilość hydrożelu nałóż na skórę twarzy i szyi wykonując ruchy masujące, następnie 
dokładnie spłucz ciepłą wodą . Zakończ procedurę tonikiem do twarzy utrzymującym 
równowagę „Aloes” . Stosuj rano i wieczorem . 

Jest odpowiedni do każdego typu skóry.

Rezultat
Niepowtarzalne uczucie świeżości i komfortu!

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12026 .

Tonik do twarzy utrzymujący równowagę 
„Aloes” / Aloe Balance Facial Toner

Ultradelikatnie tonizujący środek . „Koncentrat świeżości” do nasycania skóry energią . W 
składzie toniku, oprócz ekstraktu z aloesu, znajduje się ekstrakt z alg i alantoina .

Ekstrakt z alg (Algae extract) — „bateria- energizer dla komórek”:
Zawiera mineralny koktajl energetyczny, w składzie którego najważniejszą rolę dla 
„zmęczonych“ komórek odgrywają cynk, miedź i magnez . 
• Cynk jest ważną składową ponad 200 enzymów uczestniczących w procesach 

przemiany materii i regeneracji tkanek . 
• Мiedź sprzyja gojeniu ranek i zadrapań, aktywizuje wzrost komórkowy . 
• Маgnez jest niezbędny do funkcjonowania enzymów uczestniczących w formowaniu 

tkanki łącznej . 

Działanie:
• Delikatnie usuwa makijaż, nawilża i tonizuje skórę 
• Normalizuje aktywność gruczołów łojowych, oczyszcza i zwęża pory, nadaje skórze 

matowy odcień .
• Rozjaśnia i wygładza naskórek, łagodzi podrażnienia, niweluje zaczerwienienia na 

skórze .

Zastosowanie
Po umyciu twarzy nałóż niewielką ilość toniku na twarz i szyję za pomocą płatka 
kosmetycznego .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry.

Rezultat
Równowaga fizjologiczna skóry: normalizuje wydzielanie sebum, stabilizuje  
równowagę pH

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12002 .

Fakt: 1 kg alg zawiera taką samą 
ilość miedzi, cynku i magnezu, co 
10 ton wody morskiej.
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Środki do oczyszczania i tonizowania skóry  
z ekstraktem z oliwek 

Tak jak i człowiek, skóra może znajdować się w stanie stresu . Komórki skóry szybciej niż 
inne reagują na stres; przecież jako pierwsze biorą na siebie uderzenie z zewnątrz . Mróz 
i upał, zawarte w powietrzu kurz i szkodliwe chemiczne substancje, promieniowanie UV i 
wolne rodniki co minutę „atakują” naszą skórę .

 „Zmęczoną” skórę można poznać po pozbawionym blasku i życiowej siły kolorze twarzy, na 
której może się pojawić łuszczenie i zaczerwienienia . Zadaniem środków kosmetycznych z 
ekstraktem z oliwek jest pomaganie Twojej skórze „wyjść” ze stresu .

Ekstrakt z oliwek (Olea europaea fruit extract) — produkt wytwarzany z miąższu 
owoców oliwki europejskiej . To cenny naturalny składnik, który nazywany jest „płynnym 
złotem” dla skóry: 
• Kwas oleinowy, zawarty w ekstrakcie z oliwek, jest bliski skórze — jest on zawarty w 

lipidach bariery epidermalnej, dlatego doskonale się przyswaja, wzmacniając funkcję 
ochronną skóry; 

• witamina Е, zawarta w ekstrakcie z oliwek, jest nazywana „witaminą młodości” dzięki 
jej właściwości chronienia skóry przed negatywnym działaniem wolnych rodników . 
Gdyby wśród witamin przeprowadzono konkurs na miano tej, która jest najbardziej 
korzystna dla skóry, to witamina E znalazłaby się w trójce najlepszych . 

• Nie zatyka porów: dzięki zawartemu ekstraktowi z oliwek, środki kosmetyczne nie 
zatykają porów i są odpowiednie dla problematycznej skóry .
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Кrem-pianka do mycia twarzy (przeciwko 
trądzikowi)” Oliwka” / Olive Facial Cleanser

Lekki krem — pianka z perłowym połyskiem „zetrze” ze skóry wszystko, co zbędne: 
pozostałości makijażu, zanieczyszczenia i tłusty blask . Optymalizuje energetyczny 
potencjał komórek . Krem-pianka jest wzbogacona ekstraktem z aloesu, olejkiem Kamelia 
i ekstraktem z liści szałwii .

Olejek Kamelia (Camelina sativa seed oil):
• Zawiera bliskie skórze kwasy tłuszczowe — linolowy i linolenowy, które chronią jej 

ochronną osłonę wodno-lipidową i obniżają przeskórną utratę wody;
• Normalizuje poziom pH skóry; 
• awiera witaminę E — „witaminę młodości“, silny antyoksydant .

Ekstrakt z liści z szałwii (Salvia officinalis leaf extract):
• Zawiera flawonoidy, które niszczą wolne rodniki i przyspieszają proces regeneracji 

skóry uszkodzonej przez promieniowanie UV;
• Zawiera fitonicydy ( grec . φυτóν — „ roślina“ i łac . caedo — „zabijam“)- roślinne, 

aktywne biologicznie substancje, które niszczą bakterie i grzyby .
• Zawiera witaminę PP — bonus dla skóry, wchodzący w skład enzymów uczestniczących 

w oddychaniu komórkowym . Bez witaminy PP skóra po prostu by się udusiła!

Rzymianie, a także średniowieczni arabscy lekarze, 
przypisywali szałwii moc nadawania ludziom 
nieśmiertelności. Stare arabskie przysłowie mówi:  
„Jakże może umrzeć człowiek, jeśli ma szałwię  
w swym ogrodzie? 

Działanie:
• Lekko i delikatnie oczyszcza skórę . 
• Normalizuje hydrorównowagę skóry, reguluje 

aktywność gruczołów łojowych, zapobiega 
powstawaniu tłustego blasku, koi podrażnienia .

• Zmiękcza i relaksuje skórę . 

Zastosowanie
Połącz w dłoniach z ciepłą wodą . Nałóż na twarz i szyję, 
wykonując masujące ruchy, następnie dokładnie spłucz . 
Zakończ procedurę oczyszczającym lotionem do twarzy 
(przeciwko trądzikowi) „ Oliwka” . Stosuj rano i wieczorem .

Jest odpowiedni dla skóry zestresowanej.

Rezultat
Skóra idealnie oczyszczona, pozbawiona sebum .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12024 .
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Głęboko oczyszczający 
lotion do twarzy (przeciwko 
trądzikowi) „Oliwka” / 
Olive Facial Lotion

Lotion nie tylko oczyszcza, ale także dezynfekuje; dlatego 
idealnie pasuje do skóry skłonnej do trądziku . Środek 
wzbogacono kwasem hialuronowym, witaminą E i 
alantoiną .

Kwas hialuronowy (Hyaluronic acid) — „sekret młodości” 
skóry .
• Supernawilżacz skóry — 1 molekuła kwasu 

hialuronowego przyciąga 1000 molekuł wody
• Posiada efekt „pampersa“: nie pozwala wodzie 

wyparować nawet podczas zmiejszenia jej ilości w 
otaczającym środowisku . 

• Zachowuje jędrność i elastyczność skóry
• Jest „sidłem” dla wolnych rodników .

Działanie:
• Troskliwie i głęboko oczyszcza skórę, nawilża ją
• Reguluje aktywność gruczołów łojowych, zwęża pory
• Sprzyja łagodzeniu podrażnień i niwelowaniu 

łuszczenia się skóry 

Zastosowanie
Po umyciu nałóż niewielką ilość lotionu na skórę twarzy i 
szyi za pomocą płatka kosmetycznego .

Jest odpowiedni dla skóry zestresowanej.

Rezultat
Pory są zwężone, skóra jest przygotowana do dalszych 
kroków pielęgnacyjnych .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12027 .

Środki do oczyszczania  
i tonizowania skóry wrażliwej

Skóra wrażliwa nie zależy od wieku . Może taka być w wieku 20, 30 i 40 lat . 

Statystycznie, na świecie około 70% ludzi uważa 
swoją skórę za wrażliwą. Tylko u 12% z nich jest 
to uwarunkowane genetycznie. W pozostałych 
przypadkach, oznaki nadwrażliwości są skutkiem 
agresywnych czynników otaczającego środowiska, 
stresu, schorzeń wewnętrznych i nieodpowiedniej 
pielęgnacji skóry. 
Skóra wrażliwa jest z reguły dość sucha, jej gruczoły łojowe wydzielają małą ilość 
tłuszczu . W wyniku tego, warstwa rogowa staje się bardzo cienka i nieodpowiednio 
chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi . 

Środki kosmetyczne linii „203040…” mają za zadanie zaspokoić potrzeby skóry 
wrażliwej . Odpowiadają one podstawowym zasadom pielęgnacji takiej skóry .
• Najważniejsza zasada, której powinny się trzymać osoby o wrażliwej skórze: im 

mniej środków pielęgnacyjnych, tym lepiej! Dlatego, że w ciągu jednej procedury 
pielęgnacyjnej (oczyszczenie, tonizowanie, odżywienie) skóra ma kontakt z około 
30 różnymi substancjami . Im mniej takich substancji na nią oddziałuje, tym 
mniejsze jest ryzyko nietolerancji którejś z nich przez skórę .

• Kosmetyki do skóry wrażliwej powinny być hipoalergiczne — niezawierające 
substancji podrażniających skórę .

Aktywne składniki środków pielęgnacyjnych linii „203040...“: ekstrakt z Aloe Vera, 
pantenol, alantoina, witamina E . 
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Oczyszczające mleczko do 
mycia twarzy / 
Cleansing Facial Milk

Mleczko do mycia twarzy — jeden z najdelikatniejszych 
środków kosmetycznych, przeznaczonych do łagodnej 
pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej . Delikatna formuła 
rekompensuje uczucie suchości po umyciu twarzy twardą 
wodą . Aktywne składniki: ekstrakt z Aloe Vera, alantoina, 
witamina E .

Działanie:
• Delikatnie oczyszcza, zmiękczając i nawilżając skórę . 
• Normalizuje pH i hydrorównowagę skóry .
• Tonizuje, daje skórze uczucie świeżości i czystości .

Zastosowanie
Niewielką ilość środka połącz w dłoniach z wodą aż do 
powstania pianki, nałóż na twarz wykonując masujące 
ruchy . Następnie dokładnie spłucz ciepłą wodą . Zakończ 
procedurę nawilżającym tonikiem do twarzy . Stosuj rano 
i wieczorem .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry. 

Rezultat
Uczucie ściągnięcia i łuszczenie się skóry — teraz możesz 
o tym zapomnieć! 

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12003 .

Nawilżający tonik  
do twarzy / 
Moisturizing Facial Toner

Środek ten relaksuje skórę, jednocześnie wzmacniając 
jej ochronne mechanizmy i obniżając próg wrażliwości . 
Aktywne składniki: ekstrakt z Aloe Vera, alantoina, 
pantenol .

Pantenol(Panthenol) — prowitamina B5, pochodna 
kwasu pantotenowego (grec . Pantos — „wszędzie”) . Kwas 
pantotenowy jest obecny we wszystkich biologicznych 
tkankach, i przy ich uszkodzeniu wzrasta na niego 
zapotrzebowanie . Pantenol:
• posiada właściwości ochronne skóry — sprzyja 

przyspieszonej regeneracji tkanek, łagodzi 
podrażnienie;

• działa jako środek nawilżający, poprawiając poziom 
nawilżenia warstwy rogowej poprzez zmniejszenie 
utraty wody;

• Chroni skórę przed negatywnymi czynnikami 
zewnętrznymi .

Działanie:
• Kończy proces oczyszczania skóry, wyrównuje jej 

strukturę .
• Odbudowuje hydro-równowagę skóry .
• Zmiękcza i koi skórę wrażliwą .

Zastosowanie
Rano lub wieczorem nałóż na skórę twarzy i szyi za pomocą 
płatka kosmetycznego . Stosuj po każdym myciu .

Jest odpowiedni dla skóry suchej i wrażliwej.

Rezultat
Skóra dziękuje Ci za troskliwe oczyszczenie i nawilżenie! 

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12004 .
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Środki pielęgnacji dziennej: nawilżenie skóry

Nawilżenie — jeden z najważniejszych warunków zachowania młodości skóry . 
Niezależnie od typu skóry, deficyt nawilżenia przyspiesza proces jej starzenia .

Skóra normalna w 60% składa się z wody, dlatego 
nawilżenie jest dla niej tak ważne. Osoba ważąca 70 kg 
posiada średnio 8 litrów wody w swojej skórze.
Wbrew powszechnej opinii, od braku nawilżenia cierpi nie tylko sucha skóra . Swoją 
drogą, sucha i odwodniona — to absolutnie różne pojęcia . Skóra normalna, mieszana 
i tłusta nie może „czuć się spragniona” . Wyróżnia się jedynie jej zewnętrzne objawy 
odwodnienia . Na przykład, skóra tłusta przy braku odpowiedniego nawilżenia 
wzmacnia aktywność gruczołów łojowych — zaczyna wydzielać więcej sebum (aby 
utrzymać wilgoć, która jeszcze pozostała) . W wyniku czego skóra twarzy szybciej się 
zanieczyszcza, przetłuszcza się i staje się bardziej wrażliwa . 

Paradoks: im więcej skóra ma kontaktu z wodą, tym 
więcej traci wilgoci. Da się to wyjaśnić w bardzo prosty 
sposób: wilgoć wewnątrz skóry dąży do pojednania z 
wodą trafiającą na jej zewnętrzną warstwę. Dlatego 
po myciu należy skórę nawilżać.
Gdy tylko poziom nawilżenia zaczyna spadać, rezultaty od razu można zobaczyć na 
twarzy: skóra traci tonus, staje się sucha, ściągnięta, twarz nabiera zmęczonego 
wyglądu, człowiek wydaje się być starszy, niż jest w rzeczywistości . 

Kremy na dzień linii „203040…” zaspokoją najważniejszą potrzebę skóry — potrzebę 
nawilżenia, i dlatego będą odpowiednie dla skóry w każdym wieku .

Środki nawilżające skórę z ekstraktem  
z aloesu
Krem na dzień utrzymujący równowagę 
„Aloes” / Aloe Balance Facial Cream

Krem posiada lekką konsystencję i przyjemny świeży aromat, łatwo się rozprowadza na 
skórze i szybko się wchłania . Aktywne składniki kremu: ekstrakt z Aloe Vera ,witamina E, 
alantoina, dwutlenek tytanu .

Dwutlenek tytanu (Titanium dioxide):
Filtr UV, uzyskiwany drogą przetwarzania minerałów rutylu, ilmenitu, arkanzytu; jego 
cząstki mineralne niczym lustro odbijają promienie ultrafioletu, chroniąc skórę przed 
uszkodzeniami .

Działanie:
• Normalizuje aktywność gruczołów łojowych, nadaje 

skórze lekki matowy odcień .
• Sprzyja normalizacji procesów przemiany materii w 

skórze, wzmacnia jej właściwości ochronne .
• Nawilża skórę, czyni ją miękką i aksamitną .

Zastosowanie 
Niewielką ilość kremu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi .

Jest odpowiedni do każdgo typu skóry. 

Rezultat
Skóra odzyskuje stan fizjologicznej równowagi .

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12016 .
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Środek do nawilżania skóry z ekstraktem  
z oliwek / Olive Energy Light Facial Cream

Krem o lekkiej konsystencji delikatnie ślizga się po skórze, błyskawicznie się wchłania, nie 
pozostawiając tłustego filmu i nie zatykając porów . Aktywne składniki kremu: ekstrakt z 
oliwek, witamina E, ekstrakt z korzenia lukrecji, witamina B3, kwas hialuronowy . 

Ekstrakt z korzenia lukrecji (Glycyrrhiza glabra root extract) zawiera:
• Kwasy fenolowe, hamujące syntezę melaniny i zapobiegające pojawieniu się 

przebarwień;
• witamina С, posiadającą właściwości rozjaśniające;
• fitoestrogeny — roślinne substancje, ktore swoją strukturą chemiczną przypominają 

estrogeny ludzkie i są zdolne miejscowo imitować ich działanie na skórze; przy tym 
fitoestrogeny nie tylko hamują procesy starzenia, ale także normalizują syntezę 
melatoniny, zapobiegając hiperpigmentacji;

• flawonoidy — witaminowopodobne substancje roślinne, posiadające silne 
właściwości antyoksydacyjne .

Niacynamid (Niacinamide) — aktywna forma witaminy B3 :
• usprawnia mikrokrążenie krwi niwelując procesy przewlekłe i poprawiając przemianę 

materii w komórkach skóry .
• zwiększa ilość ceramidów kwasów tłuszczowych w skórze, czyli odbudowuje funkcję 

ochronną naskórka .
• Obniża przezskórną utratę wilgoci .

Działanie:
• Sprzyja odbudowie „zmęczonej“ skóry, przywraca jej nawilżenie i zdrowy wygląd .
• Zapobiega pojawieniu się pierwszych oznak starzenia
• Nawilża, zagęszcza strukturę skóry i pomaga przeciwdziałać negatywnemu wpływowi 

czynników zewnętrznych .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, wykonując okrężne ruchy 
(wyłączając obszar okolic oczu) .

Odpowiedni do skóry zestresowanej. 

Rezultat
Skóra „uwalnia się” od działania takich czynników jak stres, zmęczenie . „Wodne kanaliki” 
skóry są nawodnione .

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12028 .
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Środki nawilżające do skóry wrażliwej 
Nawilżający krem na dzień /  
Optimum Hydration Day Facial Cream

Ultralekka struktura kremu troskliwie otula skórę ochronną „powłoką” . Z nią skóra nie 
musi się o nic martwić!

Aktywne składniki kremu: kolagen, hydrolizowany jedwab, kwas askorbinowy, arbutyna, 
alantoina, hydrolizowane białko kiełków pszenicy, kwas hialuronowy .

Kolagen (Collagen) — najważniejsze białko skóry, odpowiadające za jej młodość:
• nawilża skórę, tworząc na jej powierzchni lekką ochronną „powłokę“ zapobiegającą 

utracie wilgoci
• poprawia nawilżenie skóry, jej trwałość i elastyczność
• Sprzyja zachowaniu młodości skóry

Hydrolizowany jedwab (Hydrolyzed silk) — „płynny jedwab“ uzyskiwany za pomocą 
hydrolizy włókien jedwabnych jedwabnika morwowego:
• tworzy na powierzchni skóry lekką „powłokę“ nadającą skórze gładkość i zapewniającą 

efekt delikatnego liftingu;
• zawiera fibroiny (łac. Fibra — „włókno“ ) — białka stanowiące bazę naturalnego 

włókna jedwabnego .
 V fibroina zawiera dużą ilość glizyny; w jej strukturze każdy drugi aminokwas — to 
glicyna, stanowiąca składnik naturalnego czynnika nawilżającego skóry (NMF — 
natural moisturizing factor);

 V Fibroiny posiadają niesamowite właściwości nawilżające: ich molekuły potrafią 
przyciągnać i utrzymać przy sobie wodę, która 300-krotnie przerasta ich wagą!

Kwas askorbinowy (Ascorbic acid) — witamina С:
• silny antyoksydant, który walczy z wolnymi rodnikami — jedną z podstawowych 

przyczyn przedwczesnego starzenia się skóry;
• usprawnia produkcję kolagenu, który odpowiada za gładkość i młodość skóry;
• Podnosi miejscowy układ odpornościowy i właściwości ochronne skóry, zapobiegając 

powstawaniu trądziku .

Аrbutyna (Arbutin) uzyskiwana jest z liści mącznicy . Arbutyna:
• posiada właściwości rozjaśniające;
• wnikając głęboko w skórę, blokuje syntezę melatoniny;
• Uczestnicząc aktywnie w procesie tworzenia pigmentu, nie przeszkadza rozwojowi 

melanocytów i innych komórek skóry .

Działanie:
• Zapewnia optymalny poziom nawilżenia, przywraca 

skórze sprężystość i elastyczność .
• Zmiękcza i koi skórę wrażliwą
• Poprawia układ odpornościowy skóry, stymulując 

procesy jej odbudowy .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi .

Jest odpowiedni dla suchej i wrażliwej skóry.

Rezultat
„Wyciszona” i nawilżona skóra lśni pięknem i zdrowiem! 

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12017 .
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Środki nawilżające skórę  
z proteinami jedwabiu 

Proteiny jedwabiu — „przyjaciele” kobiecej urody . To lekkie białka, które stanowią 
bazę nici jedwabnych . Po raz pierwszy właściwości kosmetyczne jedwabiu zostały 
odkryte w Chinach: pracownice fabryk jedwabiu zauważyły, że ich dłonie stały się 
niesamowicie gładkie i delikatne . Od tej pory, żony imperatorów zaczęły namaszczać 
ciało jedwabnymi paskami, by osiągnąć efekt aksamitnej skóry . Materiał jedwabny 
był wykorzystywany do podtrzymywania piękna włosów — po ich myciu wycierano 
je kawałkiem materiału jedwabnego, w rezultacie czego włosy uzyskiwały niezwykły 
blask i aksamitną miękkość .

Proteiny jedwabiu:
• Dzięki bliskiemu podobieństwu do struktury białka ludzkiej skóry — keratyny — 

doskonale łączą się z naskórkiem, tworząc cienką, przepuszczającą powietrze 
„woalkę”, która świetnie utrzymuje wilgoć . Pod taką „woalką” skóra staje się gładka, 
nabiera świeżego wyglądu;

• zawierają aminokwasy, które można uznać za „bloki budowlane” dla syntezy kolagenu 
i elastyny . A to, jak wiadomo, są podstawowe potrzeby skóry w 30 roku życia .

• Sprzyja głębokiemu i długotrwałemu nawilżeniu skóry dlatego, że jedna z protein, 
fibroina, utrzymuje o 300 razy więcej wody, niż sama waży .

Nawilżający krem z proteinami jedwabiu /  
Silk Touch Moisturizing Facial Cream

Niczym jedwab, ten krem otula skórę, nasycając ją wilgocią i zmiękczając . W skład kremu 
wchodzą: hydrolizowany jedwab, ekstrakt z Aloe Vera, kwas hialuronowy i alantoina .

Działanie:
• Zapewnia intensywne nawilżenie skóry .
• Poprawia strukturę skóry, czyni ją bardziej jędrną i elastyczną .
• Aktywuje procesy regeneracji skóry, chroni ją przed szkodliwymi czynnikami 

środowiska . 

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nałóż masującymi ruchami na oczyszczoną skórę twarzy, wyłączając 
okolice oczu .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry. 

Rezultat
„Jedwabista” skóra! 

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12022 .
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Nawilżająca maseczka z proteinami jadwabiu / 
Silk Touch Intensive Moisture Face Mask

Podstawa — moulage maseczki — składa się z jedwabnych nici cienkiego splotu . 
Nasączenie proteinami jedwabiu sprzyja głębokiemu nawilżeniu . W skład maseczki 
wchodzą: hydrolizowany jedwab, ekstrakt z liści aloesu, pantenol, niacynamid .

Hialuronat sodu (Sodium hyaluronate) — pochodna kwasu hialuronowego
• działa jak kwas hialuronowy, który jest nazywany „gwiazdą z 1000 wielbicieli“: 1 jej 

molekuła przyciąga 1000 molekuł wody
• tworzy lekką powłokę na skórze, która aktywnie wsysa wilgoć z powietrza i tworzy efekt 

„dodatkowego nawilżenia“, obniżając wyparowywanie wody;
• Poprawia turgor skóry, sprawiając że staje sie gładsza .

Działanie:
• Intensywnie nawilża i wygładza skórę .
• Zmniejsza widoczne zmiany związane z wiekiem .
• Odżywia, zmiękcza, utrzymuje elastyczność skóry, poprawia jej kolor . 

Zastosowanie
Wykorzystać maseczkę tuż po otwarciu opakowania!

 Usuń niebieską osłonkę i nałóż maseczkę na twarz, pozostawiając ją na 3 minuty .

 Usuń srebrną osłonkę i nałóż maskę na twarz, pozostawiając ją na 15-20 minut .

Zdejmij maseczkę i ruchami masującymi równomiernie rozprowadź jej pozostałości 
na twarzy .

Zaleca się stosowanie 1-2 razy w tygodniu.
Nie należy nakładać maseczki na uszkodzoną lub podrażnioną skórę .

Rezultat
Skóra gładka i delikatna — niczym jedwab!

Opakowanie: 38 g . Kоd: 12023 .
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Środki pielęgnacji nocnej:  
odżywienie i odbudowa 

Wiele kobiet nie docenia wieczornych procedur kosmetyczych, nie wiedząc o tym,  
że noc to najbardziej odpowiedni i skuteczny czas na pielęgnację skóry .

Słynna Brigitte Bardot na pytanie, jak chroni młodość 
i piękno, odpowiadała: „Nie należy mylić słoiczków z 
kremami do pielęgnacji dziennej i nocnej”
Sen leczy! Nocą komórkom skóry nie przychodzi walczyć ze szkodliwymi czynnikami 
środowiska (słońce, wiatr, zimno, upał itd .), w tym czasie są one całkowicie nastawione 
na regenerację .

Nocą skóra przełącza się w „tryb odbudowy”, czyli 
efekt zastosowania środków kosmetycznych będzie 
maksymalny.
Wieczorowe środki pielęgnacji skóry linii „203040…” są opracowane z uwzględnieniem 
chronologicznych „przyzwyczajeń” skóry i jej właściwości związanych z wiekiem . Z 
biegiem lat, jej potrzeby wzrastają . Jeśli młodej skórze wystarczało nawilżenie za dnia i 
nocą, to dojrzałą skórę należy „dokarmiać” i stymulować jej odbudowę .

Nocna pielęgnacja 
Starość — to na razie pojęcie abstrakcyjne . Teoretycznie przez najbliższą dekadę skóra 
pozostanie w dobrym stanie, jeśli będziemy przestrzegać elementarnych zasad jej 
pielęgnacji .

Aktywną profilaktykę przeciw zmarszczkom należy zaczynać wcześnie, natomiast dobre 
nawilżenie stanie się „inwestycją w młodość” .

Obserwacja kosmetologów: skóra tych osób, które od 
najmłodszych lat stosują kremy nawilżające, starzeje 
się o 6 razy wolniej niż tych, które nie przejmowały się 
pielęgnacją. 
Środki do pielęgnacji nocnej młodej skóry powinny zawierać komponenty, które będą 
sprzyjały jej głębokiemu nasyceniu wilgocią .

20+ 
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Nawilżający krem do twarzy / 
Hydrating Facial Cream

Krem z topniejącą konsystencją i delikatnym aromatem wzmacnia przemianę wodną, 
zapewnia skórze optymalny poziom nawilżenia na długi czas!

Аktywne składniki kremu: ekstrakt z Aloe Vera, witamina E, alantoina .

Działanie:
• Sprzyja nawilżeniu głębokich warstw skóry, zmniejszeniu łuszczenia się i podrażnienia
• Stymuluje regenerację komórek skóry, hamując procesy starzenia .
• Zmiękcza i wygładza skórę, nadając jej elastyczność i świeży wygląd . 

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i szyi .

Jest odpowiedni dla pielęgnacji nocnej i dziennej, począwszy od 20 roku życia.

Rezultat
„Pobudzenie” naturalnego potencjału komórek skóry!

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12018 .

20+ 

30+ Nocna pielęgnacja 
Wewnętrzne zasoby skóry, które „zmęczyłaś”, starając się wszędzie i ze wszystkim 
zdążyć,od 30 roku życia zaczynają maleć . Taki problem jak trądzik chowa się na drugi plan 
ze względu na obniżoną aktywność gruczołów łojowych, ale za to pojawiają się nowe — 
zmarszczki .

W 30 roku życia uruchamia się proces mikrostarzenia, w którym skóra traci elastyczność na 
najbardziej ruchomych jej obszarach — w kącikach oczu, ust i na czole . Samo nawilżenie 
już nie wystarczy . Należy ją stymulować do odnawiania .

Zmiany zachodzące w skórze po 30 roku życia: proces 
regeneracji w komórkach zwalnia, skóra traci swój tonus 
przez hamowanie syntezy kolagenu i elastyny. Zaczynają 
przeważać procesy zrogowacenia. 
Dla skutecznej nocnej pielęgnacji skóry po 30 roku życia niezbędna jest obecność w 
składzie środków kosmetycznych takich komponentów jak kwas hialuronowy i peptydy .
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Działanie:
• Zmniejsza napięcie i stres skóry, nasycając ją cennymi 

substancjami odżywczymi
• Sprzyja regeneracji jednolitości struktury skóry, 

stymulując odnowę komórkową, poprawiając skórę 
twarzy . 

• Podnosi poziom nawilżenia, sprzyjając wygładzeniu 
zmarszczek .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu okrężnymi ruchami nałożyć na 
oczyszczoną skórę twarzy i szyi, wyłączając okolice oczu .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry po 30 roku życia.

Rezultat
Zachowanie „kapitału zakładowego młodości” komórek 
skóry! 

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12019 .

Krem odbudowujący na noc /  
Recovery Facial Cream

W skład kremu wchodzą peptydy (tłum. Z greckiego. — „odżywczy”) — jedne z 
najbardziej perspektywicznych komponentów środków kosmetycznych . Peptydy składają 
się zarówno z aminokwasów, jak i białka, ale w odróżnieniu od nich są o wiele mniejsze i 
dlatego z łatwością pokonują barierę skórną .

Peptydy — to „młodość z dostawą”: posiadają wysokie 
właściwości pokonywania zewnętrznej bariery skóry, 
ponieważ białko znajduje się w nich w optymalnej do 
przyswojenia przez skórę postaci — w postaci krótkiego 
łańcuszka, składającego się z 2- 8 aminokwasów.
Najcenniejsza właściwość peptydów — potrafią wpływać na życiodajność komórek . Za 
pomocą kompleksów peptydowych można kierować procesami odbywającymi się w 
skórze, w tym- starzeniem .

Palmitoyl Oligopeptyd (Palmitoyl oligopeptide) — podstawowa molekuła przy produkcji 
kolagenu :
• pochodne tripeptydów, składających się z pozostałości trzech aminokwasów 

(glicyna, histydyna, i lizyna), połączonych z kwasem palmitynowym, który usprawnia 
pokonywanie zewnętrznej bariery skóry .

• jest fragmentem molekuły kolagenu, uczestniczy w formowaniu nowych włókien 
kolagenowych;

• Sprzyja lepszemu wnikaniu aktywnych składników środków kosmetycznych

Caprooyl tetrapeptide-3 (Caprooyl tetrapeptide-3):
• Składa się z krótkich łańcuszków czterech aminokwasów (histydyna, lizyna, glutamina, 

izolejcyna), połączonych z kwasem kapronowym
• pomaga wzmocnić włókna kolagenowe i elastynowe
• Działa zmiękczająco i kojąco na skórę, sprzyja zmniejszaniu przebarwień .

W skład kremu wchodzą hydrolizowany jedwab, kwas hialuronowy i alantoina .

30+ 



Linia „203040…”

27

Pielęgnacja nocna
40 lat — granica, po której uruchamia się proces inwolucji (przeciwieństwo ewolucji) 
• Degradacja elementów tkanki łącznej (dermy) — włókna kolagenowe stają się 

grubsze, część z nich rozpada się lub się skleja . W rezultacie skóra traci swoją 
elastyczność i zaczyna obwisać . Obniża się jej turgor (stopień nasycenia wilgocią);

• Znaczące obniżenie lub zaniknięcie funkcji gruczołów łojowych — skóra staje się 
sucha i bardziej podatna na szkodliwe działanie czynników środowiskowych;

• Wycieńczenie podstawowej warstwy epidermisu — obniża się prędkość podziału 
komórek podstawowej warstwy odpowiadającej za „produkcję“ komórek skóry, jego 
grubość się zmniejsza . Przy tym grubość warstwy rogowej — odwotnie — zwiększa się . 
Skóra zaczyna się marszczyć, pojawiają się „fałdy“ .

• Uszkodzenie mikrokrążenia — Zmienia się przenikliwość ścianek naczyniowych, w 
rezultacie czego pojawiają się pajączki i widoczne naczynka kwionośne .

Zaczynając od 30 roku życia, skórę należy stymulować do odnowy . Natomiast mając 40 
lat, główny nacisk kładzie się na środki kosmetyczne stymulujące produkcję kolagenu i 
elastyny .

Wzmacniający i napinający krem do twarzy / 
Firming and Lifting Facial Cream

Krem zawiera ekstrakt z liści aloesu, a także „złoty standard”– kwas hialuronowy i 
hydrolizowany kolagen .

Kolagen nazywany jest „białkiem młodości”, tworzy on w skórze gęstą siatkową strukturę 
z elastycznych włókien, która, niczym ramka, podtrzymuje skórę . Ale już pomiędzy 25 a 30 
rokiem życia u większości osób procesy syntezy kolagenu zaczynają zwalniać .

Jeśli przyjrzeć się zmarszczce pod mikroskopem, to 
można zobaczyć, że kryje się za nią zniszczona warstwa 
kolagenowa. 
Kwas hialuronowy jest także naturalnym komponentem skóry ludzkiej . Wypełniając 
przestrzeń pomiędzy włóknami kolagenowymi, utrzymuje on poziom nawilżenia komórek, 
jędrność i elastyczność skóry . W młodym wieku synteza i rozkład kwasu hialuronowego 
w organizmie człowieka odbywają się równolegle . Jednak zaczynając od 20 roku życia, 

jego zawartość się zmniejsza i z każdym rokiem proces ten 
przyspiesza . W organizmie 50 letniej osoby ilość kwasu 
hialuronowego jest o dwa razy mniejsza niż u osoby 
20 letniej . Zmniejszenie syntezy kwasu hialuronowego 
prowadzi do suchości skóry i powstawania zmarszczek .

Kwas hialuronowy (Hyaluronic acid):
• „Król nawilżenia” skóry — każda molekuła kwasu 

posiada do 1000 „służących“, molekuł wody . Jeśli do 1 
litra wody dodamy jedynie 2 mg kwasu hialuronowego, 
uzyskamy gęstą żelową masę . 

• „Genialny logistyk“ — dostarcza płyny tam, gdzie tego 
potrzebuje skóra . 

• „Pułapka” dla wolnych rodników
•  Utrzymuje jędrność i elastycznośc skóry

Hydrolizowany kolagen (Hydrolyzed collagen) — 
kolagen, który — za pomocą substancji wzmacniających 
(enchanserów, z angielskiego enhance — „ poprawiać, 
wzmacniać“) łatwo pokonuje zewnętrzną barierę skóry .
• stymuluje odbudowę naturalnych włókien 

kolagenowych skóry;
• poprawia wytrzymałość, elastyczność i turgor skóry;
• Tworzy na skórze ochronną warstwę, która wiąże 

wodę i tym samym zmniejsza przezskórną utratę wody 
(TEWL — Transepidermal Moisture Loss) .

Działanie:
• Stymuluje syntezę kolagenu, zapewnia efekt liftingu
• Sprzyja zmniejszeniu zmarszczek mimicznych i fałd 

nosowo-wargowych, zapobiegając ich dalszemu 
powstawaniu .

• Stymuluje naturalny proces regeneracji komórek, 
poprawia kolor twarzy .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi .

Jest odpowiedni do skóry każdego typu po 40 roku życia.
Rezultat
Skóra jest „obudzona” z sennego więdnięcia!

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12020 .

40+ 

40+ 
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Linia „203040…”
Aktywna esencja 
przeciwzmarszczkow a / 
Anti-Wrinkle Active Facial 
Essence

Esencja — to koncentrat dobroczynnych substancji, środek 
intensywnej pielęgnacji, pozwalający w krótkim czasie 
zregenerować skórę . Zawiera ona o wiele więcej aktywnych 
składników niż zwykłe kremy . Esencja jest nakładana na 
twarz po zastosowaniu środka oczyszczającego i toniku, 
jako baza pod krem podstawowy .

Esencja zawiera acetyl tetrapeptyd-5, kwas hialuronowy, 
kolagen, ekstrakt z kwiatu hibiskusa i alantoinę .

Аcetyl tetrapeptyd -5 (Acetyl tetrapeptide-5):
• usprawnia mikrokrążenie i przepływ limfy, uszkodzenie 

których prowadzi do obrzęków;
• podtrzymuje „architekturę skóry“, przyspiesza proces 

regeneracji komórek .
• zwiększa elastyczność skóry .

Ekstrakt z kwiatu hibiskusa (Hibiscus militaris flower 
extract):
• źródło jabłkowego, cytrynowego i winnego owocowego 

kwasu, które zapewniają głębokie oczyszczenie porów i 
złuszczenie zrogowaciałych komórek skóry;

• źródło polisacharydów — substancji, które służą 
roślinom swoimi wodnymi „zasobami”, a w skórze 
człowieka normalizują poziom nawilżenia;

• Odbudowuje tonus skóry dzięki zawartości 
antocyjanów — specjalnej grupy flawonoidów, 
sprzyjającej utrzymywaniu kolagenowych włókien .

Działanie:
• Hamuje proces starzenia się skóry, odbudowuje jej 

ochronne funkcje i właściwości utrzymywania wilgoci .
• Stymuluje przemianę materii i proces regeneracji 

komórek .
• Wzmacnia strukturę skóry, podnosi gładkość i 

elastyczność, poprawia kolor twarzy .

Jest odpowiedni dla skóry każdego typu po 40 roku życia.

Zastosowanie
Rano i/lub wieczorem nanieś na dokładnie oczyszczoną 
skórę twarzy i szyi — jako bazę pod właściwy krem .

Rezultat
Skórze przywrócony jest połysk, elastyczność i poczucie 
absolutnego komfortu .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12011 .

40+ 
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Linia „203040…”
Krem-żel z biozłotem do skóry wokół oczu 
(rewitalizacja) / Revitalising Eye Cream-Gel

Pojęcie „rewitalizacja” (z łacińskiego vita — „życie) dosłownie można tłumaczyć jako 
„powrót do życia” . To odrodzenie naturalnych, utraconych z biegiem czasu, funkcji skóry .

Progresywna formuła kremu-żelu jest stworzona na bazie biozłota . 

Złoto koloidalne (biozłoto) (Colloidal gold) — „składnik luksusu” 
• to forma złota („koloidalne” — z greckiego kolla — „klej”), otrzymywana metodą 

elektrolizy z zastosowaniem prądów o wysokiej częstotliwości i obróbki ozonowej . 
Rezultatem takiego procesu są mikroskopijne cząstki drogocennego metalu o 
rozmiarze mniejszym od mikrona;

• sprzyja szybkiemu przenikaniu tlenu do komórek skóry, poprawiając przemianę 
materii, wzmacniając krążenie, uwalniając skórę z zanieczyszczeń i toksyn;

• stabilizuje kolagen i elastynę, poprawia nawilżenie i procesy przemiany materii, 
normalizuje miejscowe reakcje układu odpornościowego;

• Jest „katalizatorem“ dla innych aktywnych skladników, dlatego zawierające go 
kosmetyki zawsze dobrze się wchłaniają w skórze .

Pierwsze „złote” procedury kosmetyczne zaczęto 
przeprowadzać w Starożytnym Egipcie: Kleopatra na noc 
zakładała na twarz maskę wykonaną ze szczerego złota.
W skład kremu — żelu wchodzą peptydy (tłumaczenie z greckiego „odżywczy”) — 
jedne z najbardziej perspektywicznych komponentów środków kosmetycznych . 
Peptydy posiadają właściwości przenikania przez rogową warstwę komórek skóry i, co 
najważniejsze, wpływania na ich życiodajność . Za pomocą połączeń peptydowych można 
kierować procesami zachodzącymi w skórze, w tym hamować jej starzenie się .

Heksapeptyd-10 (Hexapeptide-10):
• peptyd składający się z molekularnego łańcuszka sześciu aminokwasów, zaliczający się 

do klasy remodelujących peptydów — stymulatorów syntezy komponentów macierzy 
międzykomórkowej (kolagenu i elastyny);

• przywraca skórze jej strukturę, jednocześnie ją wzmacniając;
• wyraźnie poprawia wygląd zewnętrzny cienkiej, zmęczonej skóry .

W skład rewitalizującego kremu-żelu wchodzą także masło shea, ekstrakt z bluszczu i 
kwiatu hibiskusa .

Masło shea (carite) (Butyrospermum parkii butter):
• posiada właściwości regenerujące; dzięki zawartości kwasów niezmydlających się, 

zawartych w składzie, wpływa na syntezę kolagenu; 
• Uplastycznia skórę i wzmacnia jej układ odpornościowy dzięki zawartym trójglicerydom, 

w składzie których znajdują się niezbędne kwasy tłuszczowe .
• Posiada właściwości antyoksydacyjne, jest naturalnym filtrem UV .

30+ Praca w „szczególnie 
wrażliwej strefie”: 
pielęgnacja  
skóry wokół oczu 

Grubość skóry wokół oczu wynosi jedynie 0 .5mm — 
to grubość kartki papieru . Właśnie w tej wrażliwej i 
delikatnej strefie pojawiają się pierwsze zmarszczki, 
powstają sińce, obrzęki . 
• Skóra wokół oczu jest bardzo cienka — jest o 5-7 

cieńsza niż na policzkach .
• Skóra wokół oczu jest pozbawiona warswy 

tłuszczowej, zawiera małą ilość gruczołów łojowych 
i praktycznie nie zawiera tkanek kolagenu i elastyny .

• Skóra powiek znosi maksymalne mimiczne 
przeciążenie: oko mruga średnio około 20 tysięcy 
razy dziennie .

Pielęgnacja skóry wokół oczu to praca w „szczególnie 
wrażliwej strefie” . Środki kosmetyczne linii „203040 . . .“ 
są stworzone z uwzględnieniem właściwości delikatnej 
skóry powiek . 
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Linia „203040…”
Jeszcze w 1940r, wiele badań naukowych potwierdziło, 
że mieszkańcy państw stosujących masło shea prawie 
nie cierpią na schorzenia dermatologiczne, a ich skóra 
jest zadziwiająco gładka i sprężysta. W Afryce, tuż po 
urodzeniu dziecka, wykonuje się mu masaż z masłem 
shea, które chroni dziecięcą skórę przed trudnymi 
warunkami klimatycznymi. 
Ekstrakt z bluszczu (Hedera helix leaf extract) otrzymuje się z liści wiecznozielonej pnącej 
rośliny:
• zawiera fitoestrogeny — roślinne substancje, które swoją chemiczną strukturą 

przypominają estrogeny ludzkie i są w stanie miejscowo imitować ich działanie na 
skórę; przy tym fitoestrogeny nie tylko hamują procesy strarzenia, ale także normalizują 
syntezę melatoniny, zapobiegając hiperpigmentacji .

• zmniejsza przenikliwość naczyń i błon komórkowych, normalizując metabolizm w 
skórze .

• Działa na skórę stymulująco i regenerująco, sprzyja wzmocnieniu i podciągnięciu skóry .

Działanie:
• Zapewnia głębokie odżywienie skóry, odbudowuje jej strukturę, aktywując procesy 

komórkowe .
• Redukuje zmarszczki i ich głębokość, poprawia elastyczność i sprężystość skóry .
• Zmniejsza obrzęki, chroni skórę przed szkodliwym wpływem środowiska .

Zastosowanie
Za pomocą specjalnego aplikatora, nałóż na skórę wokół oczu delikatnie wklepując . W 
celu wzmocnienia efektu, stosuj rano i wieczorem . Nie masuj .

Zalecany do stosowania od 30 roku życia.

Rezultat
Skóra powiek lśni zdrowiem, staje się gładka i elastyczna .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12021 .
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Linia „203040…”
Krem- żel z biozłotem 
do skóry wokół oczu 
(przeciwzmarszczkowy) / 
Anti-Wrinkle Eye Cream-
Gel 

Biozłoto w tym środku kosmetycznym jest „katalizatorem” 
dla ekstraktów z grochu, hibiskusa, bluszczu . W składzie 
kremu — żelu zawarty jest także kwas hialuronowy .

Ekstrakt z grochu (Pisum sativum extract):
• stymuluje procesy regeneracji skóry;
• hamuje proces degradacji kolagenu, poprawia 

elastyczność i sprężystość skóry;
• Zawiera dużą ilość odżywczych i nawilżających skórę 

białkowych substancji, aminokwasów .

Groch — to lider wśród warzyw 
pod względem zawartej ilości 
substancji białkowych: groch zawiera 
prawie taką samą ilość białka, jak 
wołowina.

Działanie:
• Zmiękcza i nawilża wrażliwą skórę powiek .
• Sprzyja redukcji zmarszczek, przywraca skórze 

sprężystość i elastyczność
• Koi skórę, zapobiega powstawaniu podrażnień i 

zaczerwienień . 

Zastosowanie
Za pomocą specjalnego aplikatora, delikatnie wklepując, 
nałóż na skórę wokół oczu . W celu wzmocnienia efektu 
stosuj rano i wieczorem . Nie masuj .

Zalecany do stosowania od 30 roku życia

Rezultat
Wyraźna redukcja zmarszczek, przywrócenie sprężystości i 
elastyczności skóry powiek .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12013 .

Krem-żel do skóry wokół oczu (efekt 
liftingu) / Firming and Lifting Eye Cream-Gel

 „Lifting” (z angielskiego lifting — „podniesienie”) — to nazwa kosmetycznej procedury 
skierowanej na usunięcie i profilaktykę obwisania skóry . Efekt liftingu zapewnia kwas 
hialuronowy, acetyl tetrapeptyd -5 i ekstrakt z kwiatu hibiskusa .

Oprócz zmarszczek, nasz wygląd po 30 roku życia atakują cienie pod oczami i obrzęki, z 
którymi ciężko jest walczyć .
• Opuchnięcia w okolicach oczu powstają częściej, niż obrzęki nóg .
• Skłonność do gromadzenia płynów — to fizjologiczna właściwość skóry wokół oczu .
• Szczególnie często obrzęki w okolicy oczu powstają w nocy, ponieważ w tym czasie 

krążenie jest spowolnione .
Do walki z tym kosmetycznym defektem powołane zostały składniki żelu-kremu: acetyl 
tetrapeptyd-5 i ekstrakt z oczaru wirginijskiego .
Ekstrakt z oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana leaf extract):
• Usprawnia mikrokrążenie; usuwa nadmiar wody, niwelując opuchnięcia;
• Zawiera bioflawonoidy — witaminopodobne substancje roślinne, posiadające silne 

właściwości antyoksydacyjne .
• Zawiera taniny, tonizujące skórę i zwężające pory .

 Oczar wirginijski — wieloletni krzew; znany jako 
„orzech wiedźmy”. Taką nazwę otrzymał dzięki swoim 
zadziwiającym właściwościom: uschnięte krzewy czasem 
zupełnie niespodziewanie zaczynają kwitnąć w środku 
jesieni. Kwiaty oczaru wirginijskiego są bardzo odporne 
na zimno: w nocy twardnieją pod wpływem mrozu, a w 
dzień się otwierają. Ciekawym również jest fakt, że oczar 
wirginijski nie boi się żadnych szkodników. 
Działanie: 
• Posiada właściwości limfodrenażowe, zmniejsza obrzęki i cienie pod oczami .
• Odbudowuje równowagę hydrolipidową skóry, wyrównuje jej strukturę 
• Zapewnia komórkom ochronę antyoksydacyjną .

Zastosowanie 
Niewielką ilość żelu nałóż na skórę wokół oczu . Stosuj rano i wieczorem w celu 
wzmocnienia efektu .
Jest zalecany do stosowania od 30 roku życia.

Rezultat
Elementarna arytmetyka skóry powiek: minus obrzęki i cienie pod oczami, plus 
elastyczność i sprężystość .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12012 .

30+ 30+ 
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Linia „203040…”
Przeciwzmarszczkowy żel do skóry wokół 
oczu / Anti-Wrinkle Eye Gel

Żel o lekkiej konsystencji łatwo się rozprowadza na skórze i szybko się wchłania . W składzie 
znajdują się masło shea, acetyl tetrapeptyd- 5 i witamina E .

Działanie:
• Działa wielofunkcyjnie na skórę wokół oczu, stymuluje regenerację i przyspiesza 

syntezę kolagenu
• Poprawia krążenie krwi, sprzyjając zmniejszeniu obrzęków i sińców pod oczami .
• Odżywia i zmiękcza delikatną skórę powiek, działa antyoksydacyjnie .

Zastosowanie
Rano i wieczorem stosuj na czystą skórę wokół oczu . 

Jest zalecany do stosowania od 40 roku życia.

Rezultat
Twoje oczy przyciągają uwagę — nie zmarszczkami i opuchnięciami, lecz swoim pięknem . 

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12014 .

40+ 
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Linia „203040…”
Usuwamy wszystko, co zbędne: środki  
do głębokiego oczyszczania skóry.

Skóra jest naszą szatą, której nigdy nie zmieniamy . Wyobraź sobie ubranie, które — nie 
zdejmując — nosisz przez dziesięciolecia . Właściwości „zużywania się” posiada również 
skóra, zwłaszcza dojrzała; przecież z wiekiem procesy odnowy hamują: zrogowaciałe 
(obumarłe) komórki wypełniają się grubą warstwą, przytłaczając „nowe” komórki . 
Rezultat — skóra matowa, zmęczona, usiana zmarszczkami .

Taką skórę należy stymulować do odnowienia . W tym celu powstały peelingi, uruchamiające 
procesy regeneracji .

Peelingi różnią się od scrubów rodzajem oddziaływania na skórę . Scrub — to oczyszczenie 
mechaniczne, usuwa on obumarłe komórki za pomocą cząstek abrazywnych . Słowo 
„abrazyw” pochodzi od łacińskiego „abrazio” — złuszczanie, drapanie . Ta procedura jest 
dość traumatyczna dla skóry . Peelingi natomiast usuwają obumarłe komórki, zmiękczając 
i rozpuszczając je .

Słowo „peeling” pochodzi od angielskiego słowa 
peel — „oczyszczać ze skórki”. Od dawien dawna  
ludzie usiłowali sztucznie stymulować odnowę skóry: 
palili twarz octem, przykładali rozżarzony metal,  
skrobali skórę pumeksem, popiołem i tak dalej. 
Firma TianDe proponuje pewne rozwiązanie problemu nagromadzenia zrogowaciałych 
komórek — peelingi . Peeling — to proces złuszczania górnej warstwy naskórka i warstwy 
brodawkowatej dermy . 

Peelingi linii „203040…” zapewniają powierzchowną 
eksfoliację skóry twarzy. 
Peeling powierzchowny nazywany jest „lunch — peelingiem” . To najdelikatniejszy ze 
wszystkich peelingów chemicznych — nie pozostawia po sobie śladów, które muszą się 
zagoić . Przy powierzchownym peelingu złuszcza się warstwa naskórka o grubości około 
0 .06 mm — to wystarczająco dużo, by odświeżyć „obraz twarzy”, poprawić stan skóry przy 
trądziku, wygładzić drobne zmarszczki, uczynić lekkie przebarwienia mniej widocznymi, 
zwęzić pory .

Po zastosowaniu peelingu nie zaleca się stosować 
maski — folii i innych eksfoliantów w ciągu 2-4 dni,  
w zależności od typu skóry.
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Linia „203040…”
Peeling- żel do twarzy (aktywny) / 
Active Facial Gel Peel

Skład peelingu zawiera ekstrakt z alg, kwas hialuronowy i ekstrakt z portulaki .

Ekstrakt z portulaki (Portulaca oleracea extract):
• Naturalny miorelaksant, relaksuje mięśnie mimiczne, neutralizuje ich „nadmierne” 

ruchy, sprzyja redukcji zmarszczek
• Koi podrażnioną skórę, stymuluje procesy regeneracji
• Zawiera witaminę C, wzmacnia produkcję kolagenu

Działanie:
• Zapewnia złuszczenie martwych i zrogowaciałych komórek skóry
• Aktywizuje regenerację komórek, nawilża, poprawia elastyczność skóry, poprawia 

kolor twarzy, zwęża pory, wygładza zmarszczki
• Rozjaśnia i wyrównuje kolor twarzy

Zalecenie co do częstotliwości stosowania:
• Cera tłusta — 2-3 razy w tygodniu
• Cera normalna — 1-2 razy w tygodniu
• Cera sucha i wrażliwa — raz na dwa tygodnie

Zastosowanie 
Niewielką ilość peelingu nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, unikając okolic oczu . Masuj 
przez 1-2 minuty, następnie dokładnie spłucz zimną wodą . Po zastosowaniu peelingu 
skóra staje się wrażliwa, dlatego zaleca się stosowanie kremu ochronnego z filtrem UV .

Rezultat
Skóra pozbywa się wszystkiego, co zbędne!

Opakowanie: 80 g . Kоd: 12008 .

Peeling-żel do twarzy 
(delikatny) / Delicate Facial 
Gel Peel

Dzięki zawartości analogu kwasu hialorunowego — 
hialuronianu sodu — peeling posiada silne właściwości 
nawilżające .

Działanie:
• Delikatnie usuwa zrogowaciałe komórki 
• Zmiękcza naskórek i sprzyja szybkiej odbudowie 

komórek, wyrównuje strukturę skóry i nadaje jej 
elastyczność . 

• Sprzyja naturalnemu nawilżeniu skóry i poprawia 
krążenie, wzbogacając komórki tlenem .

Zastosowanie 
Niewielką ilość peelingu nałóż na oczyszczoną skórę 
twarzy, unikając okolic oczu . Masuj przez 1-2 minuty, 
następnie dokładnie spłucz zimną wodą . Po zastosowaniu 
peelingu skóra staje się wrażliwa, dlatego zaleca się 
stosowanie kremu ochronnego z filtrem UV .

Zalecenia co do częstotliwości stosowania:
• Cera tłusta — 2-3 razy w tygodniu
• Cera normalna — 1-2 razy w tygodniu
• Cera sucha i wrażliwa — raz na dwa tygodnie

Rezultat
Skóra „westchnęła z ulgą”! 

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12031 .

30+ 20+ 40+ 
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This leaf from a tree in the East, 
Has been given to my garden. 

It reveals a certain secret, 
Which pleases me and thoughtful people. 

Johann Wolfgang von Goethe
Ginko biloba

Podstawowym składnikiem tej linii kosmetycznej jest ekstrakt z liści reliktowego drzewa, 
najstarszego na Ziemi — ono jest o wiele starsze nie tylko od ludzkości, ale też od 
dinozaurów!

Ginkgo biloba (Miłorząb dwuklapowy, miłorząb japoński) — to najcenniejsze połączenie 
pomiędzy daleką przeszłością, a teraźniejszością . Wg wyliczeń botaników, drzewo 
istnieje już ponad 300 milionów lat! Zasłużenie nazywane jest „żywym wykopaliskiem” — 
przypadkową pozostałością bardzo odległych epok geologicznych . Wśród nowoczesnych 
roślin nie ma żadnej podobnej do ginkgo biloba . Przez dłuższy czas drzewo to było 
uważane za wymarłe . 

W ciągu milionów lat ginkgo biloba nabyło niezwykłą właściwość życiową i stało się 
kwintesencją życiodajnych sił ziemi . O tym drzewie mówi się: „w ogniu się nie pali”. 
Drewno ginkgo jest odporne na pożary: podczas ogromnej atomowej katastrofy w 
Hiroshimie, drzewo całkowicie pokryło się węglem, ale odżyło i zakwitło już następnej 
wiosny .

Na Wschodzie ginkgo jest traktowany jako symbol yin i yang (męski i żeński początek — 
symbol życiowej harmonii) . Gingko jest rośliną dwupienną: ma drzewa męskie, jak i 
żeńskie . Nasiona o rozmiarze moreli mają cudowny, bursztynowo- srebrzysty kolor, 
dlatego w Japoni to drzewo jest nazywane „srebrnym orzechem”.

Badania biochemiczne wykazały, że najcenniejszą częścią tego drzewa są jego liście — 
to właśnie one zawierają masę substancji biologicznych, naturalnych stymulatorów 
życiowej siły .

Ekstrakt z liści ginkgo biloba jest najczęściej stosowanym preparatem we Francji; 
w Niemczech natomiast jest uznany za najpopularniejszy . W Ameryce różnorodne 
preparaty na bazie ginkgo biloba wchodzą w top 5 najczęściej kupowanych leków . Taką 
popularność roślina zawdzięcza swojej właściwości dobroczynnego wpływu na naczynia, 
poprawia także mikrokrążenie krwi i wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych . 

Ostatnie badania uczonych udowadniają, że potężna część chorób pojawia się w wyniku 
zaburzeń krążenia . W kosmetologii ta właściwość ginkgo biloba jest szczególnie ważna, 
dlatego że normalizacja krążenia jest profilaktyką wielu (jeśli nie wszystkich) problemów 

skóry . Przecież to właśnie krew dostarcza substancje odżywcze, wilgoć i tlen . систе
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Ekstrakt z ginkgo biloba(Ginkgo biloba leaf extract) Zawiera ponad 100 biologicznie 
aktywnych komponentów, wśród których znajdują się:
• ginkgolidy i bilobalidy — „firmowe“ składniki ginkgo, właściwe tylko i wyłącznie dla 

niego: poprawiają elastyczność ścianek naczyniowych, normalizują mikrokrążenie 
krwi . W rezultacie zwiększa się dopływ krwi, czyli poprawia się energetyczny 
metabolizm komórkowy i dostarczanie wilgoci do skóry .

• kwercetyna — flawonoid oddziałujący na system naczyniowy: niweluje napięcie, 
zmniejsza przenikliwość i kruchość naczyń, poprawia elastyczność i usuwa obrzęki .

• Kompleks silnych antyoksydantów, które nie tylko niszczą istniejące wolne rodniki, 
ale także zapobiegają powstawaniu nowych! Ekstrakt z ginkgo biloba występuje jako 
skawendżer (od angielskiego scavenger — „sprzątacz śmieci“), aktywnych form 
tlenu (wolnych rodników) . 

Dzięki silnemu antyoksydacyjnemu działaniu, właściwościom normalizowania 
metabolizmu i poprawiania struktury skóry, ekstrakt z ginkgo aktywnie stosuje się 
w środkach przeznaczonych do walki ze zmianami powstałymi na skutek wieku . Linia 
Gingko Biloba + E jest adresowana do skóry młodej + 25, ponieważ właśnie w tym wieku 
zaczynają się procesy starzenia skóry . Przy zewnętrznym dobrym wyglądzie, wewnątrz 
jednak aktywizują się procesy jej wiotczenia:
• Zmniejsza się produkcja kolagenu, a to oznacza osłabienie tonusu skóry;
• Zaczynają się zaburzenia w powstawaniu własnego nawilżacza — naturalnego 

nawilżajacego czynnika, wzrasta odwodnienie, poczucie ściągnięcia skóry .
• Hamuje się proces odnowy komórek — kolor twarzy staje sie szary, ziemisty

Środki kosmetyczne Gingko Biloba + E są skierowane na aktywną profilaktykę starzenia 
się . W ich skład wchodzi witamina E, która zasługuje w pełni na to, by nazywać ją 
„witaminą młodości” 

Witamina Е (Tocopherol):
• „Witamina młodości“ — umożliwia skórze młodszy wygląd, odżywiając i nawilżając 

ją, wzmacniając układ odpornościowy naskórka .
• Uwalnia komórki od działania wolnych rodników, hamując procesy starzenia
• Czyni skórę odporniejszą na działanie promieniowania UV
• Uczestniczy w oddychaniu tkanek i innych ważnych procesach metabolizmu tkanek, 

zapobiega podwyższonej przenikalności i kruchości naczyń .

Linia kosmetyczna Gingko Biloba + E zapewnia wszystkie niezbędne etapy pielęgnacji 
dla młodej skóry: oczyszczenie, tonizowanie, nawilżenie i pielęgnację skóry wokół oczu .

„System naczyniowy” drzewa ginkgo biloba jest 
wyjątkowy w swojej prostocie: główny trzon dzieli się 
na dwa. Żadne drzewo na świecie nie posiada czegoś 
takiego. 
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Głęboko oczyszczające mleczko do mycia 
twarzy / Deep Cleansing Facial Milk

Oczyszczające mleczko o delikatnej, pachnącej konsystencji przyjmowanej idealnie 
przez skórę, nie uszkadza jej delikatnej powłoki hydrolipidowej . W składzie środka 
kosmetycznego zawarte są delikatne, oczyszczające tenzydy amfoterycze (PAW), 
hydroksysultaina kokoamidopropylowa . Amfoteryczne- czyli łagodne — PAW to jedne 
z najdroższych składników mydlanej bazy .

Hydroksysultaina kokoamidopropylowa (Cocamidopropyl hydroxysultaine) jest 
otrzymywana z masła kokosowego . Ona: 
• Delikatnie oczyszcza skórę
• Chroni przed suchością i podrażnieniem
• Odbudowuje rogową warstwę naskórka, nadaje skórze miękkość, natomiast pianie — 

kremową konsystencję .

Oprócz ekstraktu z ginkgo biloba i witaminy E, w składzie oczyszczającego mleczka 
zawarte są naturalne kwasy tłuszczowe — mirystynowy i laurynowy

Kwas mirystynowy jest zawarty w gałce muszkatołowej . On:
• Sprzyja odbudowie układu odpornościowego skóry
• Pomaga w walce ze starzeniem
• Wzmacnia przenikalność innych dobroczynnych składników do skóry

Kwas laurynowy — produkt przetwarzania masła laurowego . On:
• Jest zawarty w składzie mleka matki i chroni noworodki przed chorobami
• Posiada właściwości bakteriobójcze
• Podsiada właściwości antyoksydacyjne

Działanie:
• Delikatnie usuwa ze skóry zewnętrzne zanieczyszczenia i produkty jej własnego 

metabolizmu, nie pozostawiając uczucia ściągnięcia i suchości
• Sprzyja normalizacji fizjologicznej równowagi skóry, stymuluje odnowę komórek
• Podnosi własciwości ochronne skóry, hamuje procesy starzenia .

Zastosowanie
Niewielką ilość środka kosmetycznego nałóż na dłoń, wymieszaj z wodą aż do 
powstania pianki, nałóż na twarz i szyję, wykonując masujące ruchy . Następnie 
dokładnie spłucz ciepłą wodą . Zakończ procedurę zastosowaniem zmiękczającego 
toniku linii Ginkgo Biloba + E

Jest odpowiedni do każdego typu skóry po 25 roku życia

Rezultat
Delikatna skóra, lśniąca czystością i zdrowiem!

Opakowanie: 100 g . Kоd: 14501 .

25+ 
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Zmiękczający tonik / Emollient Facial Tonic
Zmiękczający tonik idealnie kończy procedurę oczyszczenia skóry, jednocześnie 
wzmacniając jej układ odpornościowy i obniżając próg wrażliwości . 

Wyłączając z procedury pielęgnacyjnej tonik, 
obniżasz skuteczność środków kosmetycznych 
stosowanych później. 

Dzięki zawartemu w składzie ekstraktowi z ginkgo biloba, aktywizowany jest proces 
mikrokrążenia w skórze i system antyoksydacyjnej ochrony . Tonik zawiera alantoinę i 
hialuronat sodu .

Аlantoina (Allantoin) jest uzyskiwana z korzeni żywokostu lekarskiego — rośliny, która 
od dawien dawna jest stosowana w celu gojenia ran i odbudowy uszkodzonych tkanek . 
Ona: 
• Działa regenerująco, stymuluje gojenie skóry, zmiękcza i koi ją
• Posiada właściwości katalityczne: zmiękcza warstwę rogową, sprzyjając usunięciu 

obumarłych komórek;
• Skutecznie zapobiega zatykaniu porów, powstawaniu czarnych kropek .

Hialuronat sodu (Sodium hyaluronate) — pochodna kwasu hialuronowego:
• działa jak kwas hialuronowy, który jest nazywany „gwiazdą z 1000 wielbicieli“: 1 jej 

molekuła przyciąga 1000 molekuł wody
• tworzy lekką powłokę na skórze, która aktywnie zasysa wilgoć z powietrza i tworzy 

efekt „dodatkowego nawilżenia“, obniżając wyparowywanie wody .

Działanie:
• Kończy procedurę oczyszczania skóry, usuwając pozostałości makijażu i obumarłe 

komórki naskórka
• Zmiękcza i nawilża skórę, zapobiegając przezskórnej utracie wilgoci
• Stymuluje odnowę komórek, podnosząc odporność skóry na szkodliwy wpływ 

środowiska

Zastosowanie
Po umyciu, nasącz płatek kosmetyczny niewielką ilością toniku i przetrzyj skórę twarzy 
i szyi .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry po 25 roku życia.

Rezultat
Skóra jest oczyszczona i idealnie przygotowana do zastosowania kremu nawilżającego .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 14502 .

25+ 



Linia Gingko Biloba + E 25+

41

Nawilżający krem-fluid / 
Moisturizing Facial Fluid Cream

Krem posiada ultralekką konsystencję fluidu (od łacińskiego fluidus — „ciekły, płynący”), 
dzięki czemu łatwo się rozprowadza na twarzy, tworząc niewidzialną powłokę . Skład 
kremu zawiera ekstrakt z ginkgo biloba, witaminę E w postaci acetatu — odpornego na 
utlenienie , a także alantoinę i hialuronat sodu .

Działanie:
• Intensywnie nawilża skórę, długotrwale utrzymując wilgoć, niweluje uczucie 

ściągnięcia i suchości, przywracając skórze zdrowy wygląd, miękkość i gładkość
• Gwarantuje pewną ochronę antyoksydacyjną, neutralizując działanie wolnych 

rodników i zapobiegając powstawaniu pierwszych oznak starzenia .
• Aktywizując lokalne mikrokrążenie stymuluje metabolizm, sprzyja wzmocnieniu 

układu odpornościowego naskórka .

Zastosowanie
Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, wykonując delikatne ruchy masujące, omijaj 
okolice oczu . Stosuj rano i wieczorem .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry po 35 roku życia.

Rezultat
Skóra jest nawilżona, dobrze zabezpieczona, wzbogacona odżywczymi substancjami .

Opakowanie: 50 g . Kоd: 14503 .

Odbudowujący krem do skóry wokół oczu / 
Revitalizing Eye Cream

Krem zapewnia zbilansowaną pielęgnację skóry delikatnej i wrażliwej — skóry wokół 
oczu . Posiada lekką konsystencję, która szybko się wchłania, nie przeciążając skóry 
powiek . Aktywne składniki kremu: ekstrakt z ginkgo biloba, witamina E w postaci 
odpornego na utlenienie acetatu i hialuronat sodu .

Działanie:
• Gwarantuje pewną ochronę antyoksydacyjną delikatnej skórze powiek, zmiękczając 

i nawilżając ją .
• Sprzyja zmiejszeniu „kurzych łapek“ i wygładzeniu drobnych zmarszczek .
• Normalizuje mikrokrążenie krwi, zapobiegając powstawaniu cieni pod oczami i 

obrzęków .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nałóż wklepując na oczyszczoną skórę wokół oczu . Stosuj rano i 
wieczorem .

Jest odpowiedni do każdego typu skóry po 25 roku życia.

Rezultat
Skóra powiek wygląda na wypoczętą i odświeżoną

Opakowanie: 25 g . Kоd: 14505

25+ 

25+ 
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Linia „Witamina C” 20+
Człowiekowi wystarczy tylko, by wyobraził sobie kawałeczek cytryny, aby się skrzywić . W 
ten sposób kubki smakowe reagują na kwas askorbinowy ( witaminę C) .

W odróżnieniu od ludzi, skóra się nie marszczy, lecz — odwrotnie — ulega wygładzeniu 
pod wpływem „czegoś kwaśnego”.
• Witamina C — silny antyoksydant, walczy z wolnymi rodnikami — jedną z podstawowych 

przyczyn przedwczesnego starzenia się skóry .
• Kosmetyki zawierające witaminę C wzmacniają produkcję kolagenu, który odpowiada 

za gładkość i młodość skóry .

Nazwa „kwas askorbinowy” dosłownie tłumaczy się jako „przeciwko szkorbutowi” (z łac . 
Anti- „przeciwko” i scotbutus — szkorbut), ponieważ choroba ta wywoływana jest przez 
deficyt witaminy C, prowadzący do zniszczenia syntezy kolagenu i tkanek łącznych .

W epoce odkryć geograficznych ponad połowa 
marynarzy umierała na szkorbut. Wygranie z tą chorobą 
udało się angielskiemu podróżnikowi, Jamesowi Cookowi: 
zabrał na pokład żywność bogatą w witaminę C — 
kiszoną kapustę. 

Co jest lepsze: zjeść czy się posmarować? 
Nasz organizm nie produkuje witaminy C . Głównym źródłem kwasu askorbinowego 
dla człowieka jest żywność roślinna . Ale nawet tym osobom, które starają się zdrowo 
odżywiać, nie zawsze udaje się otrzymać w prezencie piękną skórę . Przecież ona otrzymuje 
składniki odżywcze według zasady „to, co pozostało”, bo w pierwszej kolejności witaminy 
są kierowane do organów ważnych dla życia . Dla skóry zdrowa jest specjalna dostawa 
witaminy C — za pośrednictwem środków kosmetycznych . 

Fakt: 2/3 witaminy C, która trafia do naszego organizmu 
rogą pokarmową, jest niszczona przez promieniowanie 
ultrafioletowe. 
W składzie środków kosmetycznych linii Vitamin C zawarta jest aktywna postać kwasu 
askorbinowego, która łatwo pokonuje barierę skórną i zachowuje przez długi czas swoje 
dobroczynne właściwości . Jest to wielką zaletą, ponieważ witamina C z natury jest bardzo 
niestabilnym związkiem chemicznym: przy kontakcie z powietrzem bardzo szybko się 
utlenia i traci swoje zdrowotne właściwości .

Kosmetyki linii Vitamin C idealnie pasują do skóry młodej — dlatego, że spełniają dwa 
warunki:
• Zapobieganie starzeniu jest zapewniane dzięki właściwościom antyoksydacyjnym 

witaminy C, a także tym, że aktywuje ona produkcję melatoniny .
• Zapobieganie trądzikowi — witamina C wzmacnia miejscowy układ odpornościowy i 

właściwości ochronne skóry, zapobiegając powstawaniu stanów zapalnych .
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Linia „Witamina C” 
Оczyszczające mleczko do twarzy / 
Cleansing Milky Facial Emulsion

W 20 roku życia Twoja skóra jest gładka i elastyczna . I głównym zadaniem w tym wieku jest 
jej odpowiednie oczyszczenie .

W ciągu dnia nasza skóra przyjmuje na siebie: 
• To, co wyprodukowały około 2 mln gruczołów łojowych — a to minimum 500 g wody, 

mocznika, kwasu mlekowego, soli i dwutlenku węgla . 
• Brud, kurz, dwutlenek siarki oraz tlenek węgla . 

Dodaj do tego kremy i makijaż — a otrzymasz taką mieszankę, która na długo wyprowadzi 
skórę z równowagi jeśli nie zostanie odpowiednio oczyszczona .

Oczyszczające mleczko z witaminą C delikatnie usuwa zanieczyszczenia, nie uszkadzając 
hydrolipidowej powłoki skóry, nie pozostawiając uczucia ściągnięcia . Jest wzbogacone 
ekstraktem z korzenia morwy białej .

Ekstrakt z korzenia morwy białej (Morus alba root extract):
• Wyrównuje kolor skóry i zapobiega powstawaniu przebarwień, reguluje produkcję 

melatoniny
• Rozjaśnia sińce pod oczami
• Zawiera flawonoidy — witaminopodobne substancje roślinne, posiadające silne 

właściwości antyoksydacyjne i chroniące skórę przed przedwczesnym starzeniem .

Działanie: 
• Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż .
• Odświeża skórę, podtrzymuje jej właściwości ochronne 
• Zalecany jest do skóry o obniżonej odporności (trądzik, skóra pozbawiona blasku, 

łuszczenie się) .

Zastosowanie 
Niewielką ilość kosmetyku zmieszaj w dłoniach z ciepłą wodą i nałóż na twarz wykonując 
ruchy masujące . Dokładnie spłucz . Stosuj rano i wieczorem . Zakończ procedurę stosując 
odświeżający tonik linii Vitamin C . 

Jest odpowiedni do każdego typu skóry 

Rezultat
Lśniąca skóra!

Opakowanie: 100 g . Kоd: 13801 .

20+ 
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Linia „Witamina C” 20+
Odświeżający tonik do twarzy / 
Refreshing Facial Toner 

Jeśli konieczność oczyszczania skóry u większości ludzi nie budzi większych wątpliwości, to 
wiele osób ignoruje konieczność tonizowania . Przyczyną jest nieznajomość funkcji, które 
spełnia tonik . On nie tylko zakańcza etap oczyszczania, usuwając pozostałości makijażu 
i właściwego środka oczyszczającego, ale także podnosi skuteczność działania kremów 
do pielęgnacji nocnej i dziennej zastosowanych później — o 20-30% . Innymi słowy, 
rezygnując z etapu tonizowania, wyrzucasz do śmieci 1/3 słoiczka kremu.

Środki oczyszczające i tonik koniecznie powinny działać w parze, ponieważ wzajemnie się 
dopełniają .

Оczyszczenie i tonizowanie — to nierozłączna para
W składzie odświeżającego tonika z witaminą C znajdują się hydrolizowane proteiny soi, 
ekstrakt z Aloe Vera, kwas hialuronowy i alantoina .

Hydrolizowane proteiny soi (Hydrolyzed soy protein):
• Źródło fitoestrogenów — roślinnych odpowiedników żeńskich hormonów; receptory 

naszej skóry reagują na fitoestrogeny tak, jak i na hormon, aktywując procesy 
regeneracji komórek i produkcję kwasu hialuronowego . Stymulowany jest proces 
nasycenia komórek wilgocią i tlenem, normalizuje się produkcja łoju skórnego .

• Źródło aminokwasów i peptydozawierających substancji z niewielką masą 
molekularną, które łatwo pokonują skórną barierę, stając się „materiałem 
budowlanym“ dla komórek .

• Nawilżają skórę i zapobiegają przezskórnej utracie wilgoci .

Ekstrakt z Aloe Vera (Aloe barbadensis leaf extract):
• zawiera ponad 200 biologicznie aktywnych substancji, wśród których znajdują się 

witaminy, aminokwasy, enzymy, minerały i mikroelementy, glikozydy i wiele innych;
• zawiera polisacharydy, które pomagają utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia 

skóry;
• zawiera kwas salicylowy i olejki eteryczne, które zapobiegają powstawaniu trądziku;
• posiada poziom рН odpowiadający naturalnemu poziomowi pH skóry, dlatego za 

pomocą działania aloesu, równowaga kwasowo-zasadowa się stabilizuje;
• posiada wyjątkowe możliwości zaspokajania potrzeb absolutnie każdego typu skóry . 

Jeśli Twoja skóra robi Ci „niespodzianki“ zmieniając się z tłustej w suchą i łuszczącą się, 
to środki kosmetyczne na bazie aloesu są właśnie tym, czego ona potrzebuje .

Kwas hialuronowy (Hyaluronic acid):
• „gwiazda z 1000 wielbicieli“ : 1 jego molekuła przyciąga do 1000 molekuł wody;
• „genialny logistyk“: dostarcza wodę jedynie do tych obszarów skóry, które najbardziej 

tego potrzebują
• Chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników;
• Sprzyja regeneracji tkanek

Produkcja kwasu hialuronowego w organizmie człowieka 
zaczyna się zmniejszać od 20 roku życia.

Działanie:
• Skutecznie usuwa pozostałości makijażu i środków 

oczyszczających z powierzchni skóry, przywraca 
równowagę pH .

• Zapobiega odwodnieniu skóry .
• Przygotowuje skórę do dalszych procedur 

kosmetycznych .

Zastosowanie 
Nałóż na skórę twarzy i szyi z pomocą wacika 
kosmetycznego . Zaleca się stosowanie po każdym umyciu 
twarzy .

Rezultat
Nawilżona skóra epatująca zdrowiem!

Opakowanie: 100 g . Kоd: 13802 .

Lekki nawilżający krem  
do twarzy / Light 
Moisturizing Facial Cream

Młoda skóra nie jest bardzo wymagająca, ale ma 
własne potrzeby, spośród których główną jest potrzeba 
nawilżenia . Przy czym dotyczy to w takim samym stopniu 
skóry suchej, jak i tłustej . Może się to wydawać dziwne, 
ale odwodnienie i suchość skóry — to dwa różne pojęcia .
• оdwodnienie — niewystarczająca ilość wody (płynu 

wewnątrzkomórkowego) 
• suchość — niewystarczająca ilość składników 

tłuszczowych .

95% mieszkańców miasta cierpi z 
powodu odwodnionej skóry
Niestety, pragnienia skóry nie da się zaspokoić wypijając 
szklankę wody lub biorąc kąpiel . Z tym zadaniem poradzą 
sobie jedynie specjalistyczne środki kosmetyczne . One 
tworzą na skórze cienką powłokę (barierę ochronną) i w 
ten sposób wilgoć znajduje się „pod kłódką” — szanse na 
wyparowanie praktycznie znikają!

Lekki, nawilżający krem z witaminą C zawiera nawilżające 
składniki: ekstrakt z alg, kwas hialuronowy, hydrolizowane 
proteiny soi . W składzie kremu znajduje się również 
skwalan .

20+ 

20+ 
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Linia „Witamina C” 
Ekstrakt z alg (Algae extract) — „bateria- energizer dla komórek”:
Zawiera mineralny koktajl energetyczny,w składzie którego najważniejszą rolę dla 
„zmęczonych“ komórek odgrywają cynk, miedź i magnez . 

 V Cynk jest ważną składową ponad 200 enzymów uczestniczących w procesach 
przemiany materii i regeneracji tkanek . 

 V Мiedź sprzyja gojeniu ranek i zadrapań, aktywizuje wrost komórkowy . 
 V Маgnez jest niezbędny do funkcjonowania enzymów uczestniczących w formowaniu 
tkanki łącznej .

Fakt: 1kg alg zawiera taką samą ilość miedzi, magnezu i 
cynku, co 10 ton wody morskiej.
Skwalan (Squalane) — „dostawca“ tlenu dla skóry:
• odpowiednik skwalenu (od łac . Squalus — „rekin“) — substancji uzyskiwanej z 

wątroby głębokowodnego rekina . Będąc nienasyconym węglowodorem, skwalan 
szybko wytwarza tlen w wodzie i dzięki temu rekin żyje na głębokości 1000 metrów, w 
warunkach ciągłej głodówki tlenowej .

• uzyskiwana z oliwy z oliwek i ziaren pszenicy, substancja ta posiada zdrowotne 
właściwości swojego odpowiednika, nasycając skórę tlenem i udoskonalając oddychanie 
komórkowe . Ale, w odróżnieniu od skwalenu, skwalan jest bardziej stabilny i odporny 
na utlenienie, czyli dłużej zachowuje swoje właściwości .

• Posiada naturalne podobieństwo do skóry i łatwo się wchłania w naskórek, nie 
pozostawiając uczucia przetłuszczenia, jednocześnie zapewniając skórze miękkość i 
aksamitną gładkość .

Działanie:
• Zapewnia długotrwałe i głębokie nawilżenie skóry, wyrównuje kolor twarzy .
• Zapewnia skórze gładkość i zdrowy blask .
• Wzmacnia właściwości ochronne, hamuje procesy starzenia się skóry .

Zastosowanie 
Nanieś niewielką ilość kremu okrężnymi ruchami na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, 
omijając okolice oczu .

Rezultat
Skóra nasycona wilgocią! 

Opakowanie: 50 g . Kоd: 13803 .

Odbudowujący krem do twarzy / 
Renewal Facial Cream

Wieczorem skóra wygląda na zmęczoną i osłabioną . Specjalistyczny 
krem pomoże w usunięciu skutków stresu, który skóra napotkała w 
ciągu dnia . Odbudowujący krem z witaminą C zawiera ekstrakt z 
mietelnika żakuli, hydrolizowane proteiny soi i kwas hialuronowy .

Ekstrakt z mietelnika żakuli (Scoparia dulcis extract) — roślina z klasy 
begonii:
• źródło flawonoidów — witaminopodobnych substancji roślinnych, 

posiadających silne właściwości antyoksydacyjne;
• działa antyoksydacyjne i chroni komórki skóry przed przedwczesnym 

starzeniem;
• zawiera terpeny, posiadające właściwości antyseptyczne;
• poprawia funkcje odpornościowe skóry .

20+ 
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Algi — to cenne lecznicze zasoby, 
prawdziwa apteka z dna morza: 
przy badaniu Światowego oceanu 
odkryto, że skład wody morskiej jest 
bliski składowi ludzkiej plazmy, a 
połączenie substancji wchodzących 
w skład alg prawie całkowicie 
dubluje ich połączenie we krwi i 
tkankach ludzkich.

Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica 
leaf extract) — „Zioło pamięci” — taką nazwę roślina 
uzyskała dzięki właściwości poprawienia dopływu krwi do 
mózgu, tym samym poprawiając zdolności intelektualne . 
Kosmetyczny efekt tej właściwości przejawia się w 
zmniejszeniu opuchnięć . Ekstrakt:
• Normalizuje mikrokrążenie, wzmacnia ścianki naczyń 

krwionośnych, sprzyja usunięciu nadmiaru płynów i 
niwelowaniu obrzęków

• Jest źródłem magnezu, witamin A, B, E, K;
• Tryteprenowe saponiny, zawarte w roślinie, są 

niezbędne do syntezy kolagenu .

Działanie: 
• Nawilża i chroni skórę wokół oczu, zapobiega 

powstawaniu zmarszczek
• Odżywia skórę, stymuluje procesy regeneracji
• Zmniejsza obrzęki, cienie pod oczami

Zastosowanie 
Lekko poklepując, nałożyć na skórę wokół oczu . Nie masuj . 
W celu osiągnięcia maksymalnego efektu stosuj rano i 
wieczorem .

Rezultat
Skóra powiek staje się miękka, gładka i lśniąca!

Opakowanie: 25 g . Kоd: 13805 .

Działanie:
• Stymuluje regenerację komórek, nawilża skórę podczas snu .
• Aktywuje metabolizm komórkowy i oddychanie komórkowe .
• Neutralizuje działanie szkodliwych czynników, zapobiegając procesowi przedwczesnego 

wiotczenia skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś okrężnymi ruchami na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, 
omijając okolice oczu .

Rezultat
Rano Twoja skóra wygląda na świeżą i wypoczętą!

Opakowanie: 50 g . Kоd: 13804 .

Krem do konturu oczu / 
Eye Contour Cream

Skóra w okolicach oczu jest o 8 razy cieńsza niż na pozostałych obszarach twarzy . To 
delikatna materia, wymagająca szczególnej uwagi i troski . Dlatego należy zaczynać jej 
pielęgnację już od 20 roku życia .

Rano stosuj krem, by zniwelować opuchnięcia i obrzęki, wieczorem — w celu nawilżenia 
i usunięcia zmęczenia . Krem do konturu oczu z witaminą C zawiera skwalan, ekstrakty z 
owocu papai, martynii, liści Aloe Vera, kwas hialuronowy, ekstrakty z wąkroty azjatyckiej, 
brunatnych alg .

Ekstrakt z owocu papai (Carica papaya fruit extract): 
• Zawiera enzym papainę — delikatny eksfoliant, niezwykle troskliwie usuwający 

zrogowaciałe komórki .
• Przyspiesza proces regenereacji i usprawnia metabolizm komórkowy
• Dzięki „molekularnej gąbce“, papaina doskonale utrzymuje wilgoć w rogowej warstwie 

naskórka .

Ekstrakt z czarciego pazura(Harpagophytum procumbens root extract) z powodu 
dużego owocu podobnego do haka, uzyskała potoczną nazwę „Diabelski pazur” .
• Zawiera flawonoidy — witaminopodobne substancje roślinne chroniące skórę przed 

działaniem wolnych rodników — podstawową przyczyną przedwczesnego starzenia się 
skóry;

• Koi podrażnioną i wrażliwą skórę;
• Stymuluje regenerację komórek .

Ekstrakt z brunatnych alg (Phyllacantha fibrosa extract):
• Aktywuje metabolizm komórkowy i oddychanie komórkowe
• Zapobiega procesom przedwczesnego wiotczenia skóry, stymuluje regenerację 

komórek
• Przywraca mineralną równowagę w komórkach skóry;
• Nasyca skórę wilgocią .

20+ 

Odbudowujący krem do twarzy / 
Renewal Facial Cream

Wieczorem skóra wygląda na zmęczoną i osłabioną . Specjalistyczny 
krem pomoże w usunięciu skutków stresu, który skóra napotkała w 
ciągu dnia . Odbudowujący krem z witaminą C zawiera ekstrakt z 
mietelnika żakuli, hydrolizowane proteiny soi i kwas hialuronowy .

Ekstrakt z mietelnika żakuli (Scoparia dulcis extract) — roślina z klasy 
begonii:
• źródło flawonoidów — witaminopodobnych substancji roślinnych, 

posiadających silne właściwości antyoksydacyjne;
• działa antyoksydacyjne i chroni komórki skóry przed przedwczesnym 

starzeniem;
• zawiera terpeny, posiadające właściwości antyseptyczne;
• poprawia funkcje odpornościowe skóry .
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Linia Tibetan Herbs 35+

Zioła w Tybecie — to coś więcej niż po prostu rośliny . Wśród nich są „królowie” i 
„ministrowie”, „włościanie” i „ludzie prostoduszni” . Tak, jak w ludzkim społeczeństwie, 
tybetańskie zioła posiadają własną hierarchię . A to, na jakim poziomie owej hierarchii 
znajdzie się dana roślina, zależy od jej roli i siły leczniczego oddziaływania . 

Siła tego oddziaływania jest na tyle wielka, że z jej pomocą można ujarzmić 
olimpijskie szczyty! W latach 1992-1993 w świecie sportu zaczęły mieć miejsce 
zadziwiające zdarzenia: nikomu nieznane reprezentantki Chin, wchodzące w skład 
drużyny lekkoatletycznej, na imprezach rangi światowej zaczęły ustanawiać na tyle 
niebywałe rekordy, że zaczęto podejrzewać je o korzystanie z niedozwolonych środków 
wspomagających, oskarżano je o silny doping . Nagłówki gazet krzyczały: „Kroki ich 
biegu wstrząsnęły światem”, „Przebudzenie gigantów”, „Tajemnicza broń chińskich 
sportowców”…

Na pytania dziennikarzy o niebywałe sukcesy sportowców ich chińscy trenerzy 
odpowiadali tak: „Sekret tkwi w połączeniu dwóch czynników . To intensywny trening oraz 
drogocenne grzyby . Wielowiekowa mądrość zawarta w tych grzybach, wielowiekowa 
mądrość pomaga zwyciężać” .

Triumf chińskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich sprawił, że o drogocennym 
grzybie, znanym dotąd jedynie w medycynie tybetańskiej, usłyszał cały świat . Dziś 
ekstrakt z maczużnika chińskiego (kordycepsu chińskiego) stanowi bazę linii produktów 
kosmetycznych „Tybetańskie Zioła” (Tibetan Herbs), a dzięki jego niezwykłym 
właściwościom w pełni zasługuje on na miano „imperatora” kosmetycznych receptur . 

„Roślina — owad”: maczużnik chiński to najrzadszy 
twór natury, w ogóle nie podobny do zwyczajnych 
grzybów. To jednocześnie przedstawiciel flory i 
fauny. Latem funkcjonuje jako grzyb, natomiast zimą 
pasożytuje w ciałach owadów lub ich poczwarek.

Maczużnik chiński posiada nadzwyczajne zdolności zapewniające mu przetrwanie: rośnie 
wysoko w górach w warunkach niedostatecznej ilości tlenu oraz w niskiej temperaturze . 
A jak od wieków wiadomo: im bardziej żywotna jest roślina, tym cenniejsze są jej 
właściwości lecznicze . Wysokie zdolności adaptacyjne pozwalają maczużnikowi 
gromadzić kolosalną ilość składników aktywnych biologicznie . 

Naukowcy z różnych stron świata zajmują się badaniami nad dobroczynnymi 
właściwościami tej rośliny i wciąż dokonują nowych odkryć . Między innymi udowodnili 
już, że w składzie tego unikalnego grzyba zawartych jest ponad 70 makro- i 
mikroelementów (magnez, wapń, cynk, selen, fosfor, bor i inne), duża ilość enzymów, w 
tym koenzym Q10 i adenozyna, aminokwasy egzogenne, nienasycone kwasy tłuszczowe, 
witaminy A, PP, B12, E, C oraz składniki „firmowe” — kordycepina i kwas kordycepsowy 
(kwas Cordyceptic) . Działając w połączeniu, substancje te wykazują silne właściwości 
antyoksydacyjne, poprawiają mikrokrążenie i procesy metaboliczne w skórze . 



Ekstrakt maczużnika chińskiego  
(Cordyceps sinensis extract):

• „instruktor fitnessu komórkowego” — dzięki zawartości enzymów: adenozyny 
(kordycepiny) i koenzymu Q10, ekstrakt maczużnika chińskiego bez wątpienia 
dostarcza komórkom skóry niezbędnej energii . Zwiększa produkcję kwasu 
adenozynotrójfosforowego (ATP), zawartego we wszystkich komórkach naszego 
organizmu i będącego głównym „paliwem“ dla ich życiodajnej działalności . Właśnie 
ta właściwość podwyższa wytrzymałość fizyczną sportowców i pozwala osiągać 
najlepsze rezultaty . W skórze ATP aktywizuje wymianę substancji, podobnie jak 
fitness pomaga powrócić komórkom do idealnej formy i sprzyja odmłodzeniu skóry 
na poziomie komórkowym .  

• Źródło NNKT — Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych — nieodłączny 
element wchodzący w skład zdrowych komórek i ich membrany . Niemożliwe jest 
znalezienie w organizmie ludzkim organów i tkanek, które pracowałyby bez przeszkód 
i koniecznych przestojów w obliczu deficytu tych substancji . Ich niedostatek 
pociąga za sobą uszkodzenie ochronnych funkcji skóry, reakcje alergiczne i infekcje, 
gdyż w skórę pozbawioną ochrony bez przeszkód wnikają drażniące substancje, 
mikroorganizmy i alergeny . Sucha, podrażniona i chropowata skóra z całą pewnością 
świadczy o deficycie NNKT w organizmie . 

• Silny antyoksydant — zawiera imponujące ilości przeciwutleniaczy, wśród 
których wystepują niemające odpowiedników kordycepina i kwas kordycepsowy . 
Współcześni naukowcy odkryli, że wolne rodniki są jedną z podstawowych 
przyczyn przedwczesnego starzenia się skóry . Antyoksydanty kordycepiny chronią 
komórki skóry przed działaniem wolnych rodników, blokują ich niszczące działanie i 
zapobiegają pojawieniu się zmarszczek .

• Aktywator kolagenu — ekstrakt zawiera aminokwasy egzogenne, których nasz 
organizm nie umie samodzielnie wytwarzać i powinien je otrzymywać z zewnątrz . 
Aminokwasy egzogenne to „budulec“ do produkcji „białka młodości“ skóry, czyli 
kolagenu . 

• Źródło odżywienia komórek skóry — zawiera witaminy i mikroelementy, które 
nasycają skórę substancjami odżywczymi i sprzyjają poprawie mikrokrążenia . 
Właściwe mikrokrążenie jest gwarantem zdrowej skóry; przecież każda nowa „porcja” 
krwi pozwala naszej skórze „oddychać” (otrzymywać tlen), „pić” (otrzymywać wodę) 
oraz „jeść” (otrzymywać substancje odżywcze) . 

Drugim kluczowym składnikiem kosmetyków z linii „Tibetan Herbs”, ich „ministrem”, 
jest ekstrakt z szafranu — niezastąpiony składnik „formuły piękna“ Starożytnego 
Wschodu: już Kleopatra stosowała kąpiele szafranowe w celu zachowania młodości 
skóry . Szafran wchodzi w skład ponad 300 środków leczniczych medycyny tybetańskiej . 

„Król przypraw” i „przyprawa 
królów” — szafran uważany 
jest za najstarszą i najdroższą 
przyprawę na świecie — cena 
szafranu nie obniżyła się od czasów 
średniowiecza, kiedy to funt 
szafranu można było wymienić na 
arabskiego wierzchowca. 

W ciągu roku na świecie produkuje się niewiele ponad 
300 ton szafranu . Roślina ta nie występuje już w swojej 
dzikiej, naturalnej postaci, a jej hodowanie nie jest 
łatwym zadaniem . Największą trudnością jest fakt, że 
kwiaty szafranu muszą być zebrane dokładnie w okresie 
kwitnienia . A szafran kwitnie jedynie dwa tygodnie . 
Kwiatostany otwierają się tylko na 2 godziny, trzeba 
je zebrać rankiem, kiedy słońce nie piecze jeszcze 
zbyt mocno . Wykorzystuje się jedynie owocolistki 
(kilka czerwono — pomarańczowych słupków, nitek 
wystających z kwiatostanu) . W jednym kwiecie znajdują 
się jedynie 3 takie słupki . By zebrać kilogram szafranu, 
należy ręcznie przebrać około 170 tysięcy kwiatostanów . 

Ekstrakt z szafranu zawiera olejek eteryczny, karotenoidy, 
flawonoidy, witaminy  z grupy B, glukozę, potas, wapń .

Ekstrakt z szafranu (Crocus 
sativus flower extract):

• Naturalne nawilżenie — utrzymuje w komórkach 
skóry optymalny balans wody; sprawia, że skóra 
rozświetla się naturalnym blaskiem pochodzącym 
z wewnątrz, tonizuje, nasyca energią, czyni skórę 
miekką i aksamitną . 

• Ochrona — poprawia odporność na odziaływanie 
czynników środowiska zewnętrznego, zapobiega 
utracie elastyczności, chroni skórę przed działaniem 
wolnych rodników, usuwa toksyny i regeneruje 
komórki . 

• Wyrównanie kolorytu twarzy — szafran „wygładza“ 
ślady plam pigmentacyjnych . W Indiach kobiety 
wykorzystują szafran do wybielania skóry . 
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Oczyszczające mleczko 
przeciwzmarszczkowe / 
Facial Cleansing Milk

Oczyszczanie skóry jest niezbędne w każdym wieku . Od tego ważnego etapu pielęgnacji 
twarzy zależy efektywność kolejnych zabiegów upiększających . Im starsza staje się 
kobieta, tym więcej wysiłku musi włożyć w dokładne oczyszczenie skóry: po 35 roku 
życia grubość zrogowaciałej warstwy skóry zwiększa się o około 1% rocznie . Kosmetyki 
mają za zadanie pomóc skórze twarzy pozbyć się martwego naskórka .

Zabieg oczyszczania należy przeprowadzać minimum 
2 razy dziennie — rano i wieczorem — niezależnie od 
tego czy stosowałaś dzisiaj makijaż.

Oczyszczające mleczko linii Tibetan Herbs delikatnie, ale efektywnie oczyszcza skórę z 
zanieczyszczeń i zrogowaciałych komórek . Łagodna konsystencja mleczka daje skórze 
niewiarygodne uczucie komfortu i niweluje uczucie suchości, wywołane przez twardą 
wodę . W składzie mleczka zawarty jest ekstrakt szafranu i witamina E . 

Witamina Е (Tocopherol):
• „witamina młodości” — pozwala skórze wyglądać młodziej, odżywiając ją, nawiżając, 

regenerując i wzmacniając barierę ochronną naskórka .  
• uwalnia komórki od szkodliwego wpływu wolnych rodników, opóźniając procesy 

starzenia;
• czyni skórę bardziej odporną na działania promieni UV;
• uczestniczy w procesie oddychania komórkowego oraz w innych ważnych procesach 

metabolizmu komórkowego, zapobiegając podwyższeniu przepuszczalności i kruchości 
naczyń krwionoścnych . 

Przeznaczenie
• delikatnie usuwa zanieczyszczenia i makijaż, zmiękcza skórę,
• usuwa nieprzyjemne uczucie suchości i ściągnięcia,
• podnosi odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych i zapobiega utracie 

elastyczności .

Stosowanie 
Niewielką ilość mleczka nałóż na dłoń i spień, dodając ciepłej wody . Masując, rozprowadź 
po skórze twarzy, a następnie dokładnie zmyj kosmetyk .

Mleczko jest odpowiednie dla każdego typu skóry od 35 roku życia. 

Результат
Niezrównane uczucie świeżości i komfortu!

Упаковка: 100 g . Коd: 12108 .

35+ 
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Wielofunkcyjny tonik do 
twarzy / Multi-Action Facial 
Lotion

Słowo „lotion“ pochodzi od łacińskiego „lotio“ — „ mycie, 
obmywanie“ . Pierwszym tonikiem, według wszelkiego 
prawdopodobieństwa, było wino gronowe, rozcieńczone 
wodą . 
• Tonik pomoże zakończyć procedurę oczyszczania, 

usunąć ze skóry wszystko, co zbędne — zanieczyszczenia 
i martwe komórki;

• Kosmetyk przygotuje skórę do przyjęcia substancji 
nawilżających i odżywczych . 

Dzięki delikatnej, nietłustej konsystencji tonik szybko 
wchłania się, oczyszczając i zmiękczając skórę . 
Pozostawia na niej przyjemny, świeży aromat . W skład 
toniku wchodzi ekstrakt szafranu, a także ekstrakt oczaru 
wirginijskiego oraz witamina E . 

Ekstrakt oczaru wirginijskiego:
• Poprawia mikrokrążenie, sprzyja odpływowi płynów, 

usuwa obrzęki;
• Zawiera bioflawonoidy — substancje roślinne, 

podobne do witamin, posiadające silne właściwości 
antyoksydacyjne;

• Zawiera taniny, tonizujące skórę i zwężające pory .

Przeznaczenie 
• Stanowi zakończenie procesu oczyszczania skóry, odświeża i tonizuje ją .
• Normalizuje poziom рН, poprawia metabolizm komórek, intensyfikuje wymianę 

wody . 
• Chroni przed działaniem wolnych rodników . Optymalizuje dalszą pielęgnację . 

Stosowanie
Za pomocą wacika nanieś niewielką ilość toniku na oczyszczoną twarz i szyję .

Kosmetyk odpowiedni na każdego typu cery, od 35 roku życia.

Rezultat
Skóra idealnie przygotowana do przyjęcia kolejnych kosmetyków .

Упаковка: 120 ml . Kod: 12109 .

35+ 

Oczar — wieloletni krzew, znany w ludowej 
medycynie jako „orzech wiedźmy“. Tę nazwę 
roślina otrzymała ze względu na swoje zadziwiające 
właściwości: pod wpływem stresu krzew czasem 
niespodziewanie zakwita w samym środku jesieni. 
Kwiaty oczaru posiadają rzadką właściwość: są 
odporne na niską temperaturę: nocą twardnieją 
od mrozu, a w dzień znów rozwkitają. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że oczar nigdy nie poddaje się 
niszczycielskiemu działaniu szkodników. 
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35+ Efektywnie nawilżający 

krem do twarzy / Efficiently 
Moisturizing Facial Cream

Od 35 roku życia kobieta zaczyna zauważać, że na 
jej twarzy ktoś zaczął pleść pajęczynę zmarszczek: w 
kącikach oczu i ust, między brwiami…

Produkcja kolagenu i elastyny, odpowiedzialnych za 
gładką i sprężystą skórę, od 35 roku życia znacząco 
spada, dlatego w kosmetykach należy szukać substancji, 
które pobudzą właściwości regeneracyjne skóry . Jednym 
z takich składników jest ekstrakt maczużnika chińskiego 
wchodzący w skład efektywnie nawilżającego kremu . 
Wśród aktywnych komponentów kremu znajduje się 
również ekstrakt szafranu i witamina E .

Przeznaczenie
• Intensywnie nawilża skórę, usuwając oznaki suchości, 

podwyższa napięcie skóry . 
• Odżywia, zmiękcza skórę, czyni ją gładką i elastyczną, 

poprawia koloryt cery .
• Chroni skórę przed negatywnym oddziaływaniem 

środowiska zewnętrznego .

Stosowanie 
Rano nanieś niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę 
twarzy i szyi . 

Kosmetyk odpowiedni dla każdego typu cery, od 35 
roku życia.

Rezultat
„Rozbudzenie“ skóry ze snu!

Opakowanie: 50 g . Kod: 12111 .
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Odżywczy krem przeciwzmarszczkowy 
z efektem matującym / Anti-Wrinkle 
Nourishing Mat-Effect Facial Cream

Pielęgnacja skóry po 35 roku życia obowiązkowo powinna zakładać stosowanie kremu 
na noc o określonym działaniu: jego składniki pomogą komórkom skóry szybciej 
zregenerować się . 

Odżywczy krem przeciwzmarszczkowy z efektem matującym posiada gestą, nasyconą 
strukturę, tającą przy zetknięciu ze skórą . W skład kremu wchodzi ekstrakt maczużnika 
chińskiego, ekstrakt szafranu i witamina E .

Przeznaczenie
• Odżywia, nawilża i stymuluje procesy wymiany w komórkach .
• Aktywizuje oddychanie komórkowe, normalizuje działanie gruczołów łojowych .
• Sprzyja zmniejszeniu głębokości zmarszczek, podwyższa sprężystość skóry, zapobiega 

pojawieniu się pierwszych oznak starzenia .

Stosowanie
Wieczorem nanieś niewielką ilość kremu na oczyszczoną skórę twarzy i szyi .

Kometyk odpowiedni dla każdego typu cery, od 35 roku życia.

Rezultat
Piękno skóry, rodzące się głęboko wewnątrz, doskonale objawia się na jej powierzchni! 

Opakowanie: 50 g Kod: 12110 .

35+ 

Kolagen jest stale produkowany w organizmie 
człowieka. W wieku 20 lat jego zawartość w organizmie 
osiąga maksymalny poziom, a następnie stopniowo 
zmniejsza się. W wieku 40 lat ilość kolagenu w 
organizmie wynosi jedynie połowę tej sprzed 20 lat.  
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 V miedź sprzyja procesowi gojenia się ran i zadrapań, 
aktywizuje wzrost komórek;

 V magnez jest niezbędny do funkcjonowania enzymów, 
uczestniczących w formowaniu się tkanki łącznej .

Fakt: 1 kg alg morskich zawiera tyle 
miedzi, cynku i magnzeu, co 10 ton 
wody morskiej .
Ekstrakt aloesu (Aloe barbadensis extract):
• zawiera ponad 200 substancji biologicznie aktywnych, 

które odżywiają skórę, stymulują procesy metabolizmu 
w komórkach; 

• dzięki polisacharydom utrzymuje hydrobalans i 
podwyższa elastyczność więdnącej skóry;

• dzięki kwasowi salicylowemu i olejkom eterycznym 
zapobiega pojawieniu się trądziku . 

• normalizuje równowagę kwasowo-zasadową skóry, 
ponieważ poziom pH aloesu jest taki sam jak pH skóry . 

• zaspokaja potrzeby każdego typu cery: suchą — 
efektywnie nawilża i zmiękcza, wrażliwą — koi, tłustą – 
matuje .

Aloes nazywany jest „środkiem 
transportowym“ ze względu na jego 
właściwości przenikania głęboko 
do komórek organizmu — 3-4 razy 
szybciej niż woda. Dzięki temu 
substancje odżywcze, zawarte 
w ekstrakcie z aloesu, szybko 
przedostają się do głębokich warstw 
skóry. 
Ekstrakt kwiatów złocienia maruna (Chrysanthemum 
parthenium flower extract):
• zawiera flawonoidy — witaminopodobne 

substancje roślinne, posiadające silne właściwości 
antyoksydacyjne; 

• nawilża skórę i wygładza drobne zmarszczki;
• zawiera krzem, tworzący warunki do efektywnej 

odnowy włókien skóry — elastyny i kolagenu . Ponadto 
krzem w ekstrakcie kwiatów złocienia maruna składem 
chemicznym jest związany z innymi naturalnymi 
związkami — pektyną i fosfolipidami, a właśnie w takiej 
postaci jest on najlepiej przyswajany przez skórę . 

Odżywczy kompleks dla skóry wokół oczu / 
Intensive Eye Skin Complex

Nie można wyobrazić sobie pielęgnacji skóry po 35 roku życia bez specjalnych 
kosmetyków dla delikatnej skóry wokół oczu . Właśnie w tym rejonie pojawiają się 
pierwsze zmarszczki, dlatego należy zawczasu rozpocząć pielęgnację skóry w tym 
miejscu — nie tylko dokładnie oczyszczać, ale i nawilżać oraz odżywiać .

Intensywny kompleks do skóry wokół oczu — to dwa kosmetyki w jednym: maska-
moulage i fitoemulsja . 

Maska-moulage jest nasycona biologicznie aktywnym składem, zawierającym 
następujące komponenty:

Hydrolizowany kolagen (Hydrolyzed collagen) — kolagen, który z pomocą substancji 
wzmacniających (enhancerów, z ang . enhance — „polepszyć, wzmocnić“) delikatnie 
pokonuje barierę skórną:
• Stymuluje odbudowę naturalnych włókien kolagenowych w skórze ;
• Poprawia wytrzymałość, elastyczność i napięcie skóry;
• Tworzy na skórze filtr ochronny, który wiąże wodę i tym samym zmniejsza transdermalną 

utratę wilgoci (TEWL — Transepidermal Moisture Loss) .

Ekstrakt alg morskich (Algae extract) –„bateria o długotrwałym działaniu dla komórek 
skóry“:
• Zawiera kwas alginowy, który działa liftingująco i nawilżająco na skórę, ponieważ 

posiada niezwykłe właściwości absorbujące wodę — jedna cząsteczka kwasu może 
zgromadzić wokół siebie wodę o wadze prawie 300 razy przewyższającą jej własną 
wagę .

• Zawiera energetyczny koktajl mineralny, w składzie którego najważniejszą rolę dla 
„zmęczonych“ komórek odgrywa cynk, miedź i magnez . 

 V cynk jest ważnym komponentem ponad 200 enzymów, uczestniczących w procesach 
wymiany i odbudowy komórek;

35+ 
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Ekstrakt korzenia dzięglu (Angelica acutiloba root extract):
• sprzyja poprawie mikrokrążenia, aktywizuje procesy wymiany w komórkach;
• zawiera arbutynę — glikozyd rozświetlający skórę, hamujący syntezę melaniny;
• nasyca skórę wilgocią i wypełnia blaskiem . 

Fitoemulsja zawiera w sobie następujące komponenty:

Olejek z oliwek (Olea europaea fruit oil) — cenny naturalny składnik, który nazywany 
jest „płynnym złotem“ dla skóry:
• kwas linolowy w jego składzie występuje w takim samym stężeniu, co w mleku z 

piersi matki .
• kwas oleinowy, zawarty w olejku z oliwek, wchodzi w skład lipidów skóry, dlatego 

wzmacnia jej barierę ochronną, zmniejszając transdermalne utraty wilgoci;
• witamina E, zawarta w ekstrakcie oliwek, nazywana jest „witaminą młodości“ 

dzięki swoim właściowściom ochroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych 
rodników . Jeśli przeprowadzić konkurs o tytuł najbardziej pożytecznej wśród 
witamin — witamina E byłaby w pierwszej trójce najbardziej przydatnych dla 
organizmu człowieka;

• dzięki zawartości ekstraktu z oliwek, produkty kosmetyczne nie zatykają porów . 

Różany olejek eteryczny (Rosa Centifolia Flower Oil), królowa kwiatów jest 
afrodyzjakiem, dobroczynnie wpływającym na suchą i więdnącą skórę, przywraca jej 
blask i zdrowy wygląd:
• usuwa łuszczenie się i podrażnienia, zmniejsza wyrazistość zmarszczek;
• jest źródłem witaminy А i С, które chronią komórki skóry przed działaniem wolnych 

rodników; 
• zawiera naturalne kwasy tłuszczowe odbudowujące ochronne funkcje skóry .

Olejek eteryczny geranium (Geranium maculatum oil):
• nawilża, sprzyja odbudowie sprężystości i elastyczności skóry; 
• sprzyja zmniejszeniu produkcji sebum, normalizuje pracę gruczołów potowych twarzy;
• chroni komórki skóry przed działaniem wolnych rodników .

Lawendowy olejek eteryczny (Lavandula Angustifolia Oil):
• odżywia, uspokaja skórę; stosowany przy zaczerwienieniach i łuszczeniu się skóry;
• tonizuje skórę, polepsza procesy metaboliczne;
• odpowiedni dla wszystkich typów cery .

Przeznaczenie
• Sprzyja zmniejszeniu głębokości i ilości zmarszczek, zmniejszeniu obrzęków „kurzych 

łapek“ .
• Usuwa oznaki zmęczenia i podrażnienia skóry . 
• Nawilża skórę, dodając jej blasku . Fitoemulsja wzmacnia działanie maski .

Stosowanie
Maska: nałóż maskę na oczyszczoną skórę powiek i pozostaw na 15-20 minut . Następnie 
usuń i obmyj twarz wodą . 

Fitoemulsja: nanieś niewielką ilość fitoemulsji na skórę powiek . Zaleca się powtarzać 
zabieg w ciagu 10-15 dni, a następnie 2-3 razy w tygodniu .
Kosmetyki odpowiednie dla skóry wokół oczu od 35 roku życia .

Rezultat
Optymalizuje energetyczny potencjał skóry wokół oczu .

Opakowanie: 100 szt. + 10 ml Kod: 12106.

”By otrzymać 1 kroplę 
eterycznego olejku potrzebnych 
jest 30 pączków róży

„Kobiecy żeń-szeń“ lub „anielskie 
zioło“ (dzięgiel): według legendy 
leczniczą moc tej roślinie nadał 
archanioł Michał, stąd i jej nazwa — 
(łac. angelus, grec. angelos — 
anioł”). Rozkwita w dzień urodzin 
archanioła Michała — 8 maja. 
Dzięgiel jest często uprawiany w 
klasztorach, gdzie jest nazywany 
„kobiecym ziołem“. W Chinach 
dzięgiel nazywany jest „kobiecym 
żeń-szeniem“i to nie bez powodu — 
sprzyja bowiem odbudowie 
bilansu hormonalnego kobiecego 
organizmu.
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Z 1 tony liści geranium otrzymuje 
się jedynie 1 kilogram olejku.

Peeling do twarzy / Facial Peeling
Peeling — to proces złuszczenia wierzchniej warstwy skóry . Peeling stymuluje procesy 
regenerujące w skórze i sprzyja jej odbudowie .

Peeling linii Tibetan Herbs zabezpiecza powierzchniową eksfoliację skóry twarzy . 
Powierzchniowy peeling nazywany jest „lunch-peelingiem” . To najbardziej oszczędny ze 
wszystkich chemicznych peelingów, nie pozostawia na skórze śladów, wymagających 
gojenia . Przy takim zabiegu złuszcza się warstwa naskórka o grubości około 0,06 mm — 
to dostatecznie dużo, by odświeżyć wygląd twarzy, poprawić stan skóry przy trądziku, 
wygładzić drobne zmarszczki, niezbyt głębokie plamy pigmentacyjne uczynić mniej 
widocznymi, ściągnąć duże pory . Podstawową substancją czynną peelingu jest kwas 
cytrynowy .

Kwas cytrynowy (Citric Acid):
• Zmiękcza warstwę rogową skóry i sprzyja usuwaniu zrogowaciałych łusek;
• Aktywizuje procesy odnowy skóry, wzmacnia produkcję kolagenu . 
• Posiada działanie wybielające, odświeża koloryt cery 

Przeznaczenie
• Efektywnie oczyszcza skórę twarzy, zwiększa tempo procesów metabolicznych, co 

zapobiega pojawieniu się defektów w postaci zmarszczek, zaskórników, hiperkeratozy 
i łuszczenia się skóry . 

• Wygładza rzeźbę skóry, poprawia koloryt twarzy .
• Podwyższa poziom nawilżenia skóry .

Zalecenia co do częstotliwości stosowania:
• Skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• Skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• Sucha i wrażliwa skóra — 1 raz na 2 tygodnie .

Stosowanie
Nanieś niewielką ilość peelingu na oczyszczoną skórę twarzy (z pominięciem okolic oczu) 
i masuj około 1-2 minut . Dokładnie zmyj wodą . Po użyciu peelingu zaleca się stosowanie 
kremu przeciwsłonecznego z filtrem ochronnym UV . Nie zaleca się opalania, stosowania 
masek-moulage i innych peelingów w ciągu 2-4 dni w zależności od typu skóry . 

Rezultat
Wygładzenie mikrorzeźby, polepszenie tekstury i kolorytu skóry . 

Opakowanie: 75 g Kod: 12107.

30+ Słowo „peeling” pochodzi od 
angielskiego peel — „oczyszczać 
od skórki” 

”Lawenda otrzymała swoją nazwę od łacińskiego 
lavare — „myć, oczyszczać“, ponieważ starożytni 

rzymianie dodawali lawendę do wody w czasie kąpieli. 
By otrzymać 1 kg olejku eterycznego należy przerobić 
około 100 kg surowca.
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„...Jej skóra w mgnieniu oka stała się wiotka i pokryła się mnóstwem zmarszczek. Okazało 
się, że młodość odeszła na zawsze. Jednak roztwór z kwiatu, rosnącego wysoko w górach 
Tien-szan, przywrócił utraconą młodość...” To fragment starożytnej chińskiej legendy 
o księżniczce imieniem Shenphiej, która została przemieniona w staruszkę przez złego 
czarnoksiężnika. 

W życiu każdej kobiety rolę bezwzględnego czarnoksiężnika, odpierającego młodość 
i piękno, odgrywa czas . A właściwości czarodziejskiego kwiatka, o którym opowiada 
legenda, można przydać dzisiejszej kosmetyce, regenerującej zwiotczałą skórę . Mowa tu 
o śnieżnobiałym kwiecie lotosu z Tien-szan, którego ekstrakt jest głównym składnikiem 
kosmetyków linii Zhenfrei perfect .

Ekstrakt z kwiatu lotosu (Lotus corniculatus flower extract):
• źródło kwercetyny — będącej antyoksydantem, ochraniającym komórki skóry przed 

destrukcyjnym działaniem wolnych rodników .

Do czego skórze potrzebne są antyoksydanty? Na to pytanie odpowiada dosyć radykalna 
teoria, zgodnie z którą starzenie to zjawisko zaprogramowane na poziomie komórek. 
Można na nie wpłynąć zmniejszając lub usuwając uszkodzenia w komórkach . Wolne 
rodniki utleniają cząsteczki . Reakcję utlenienia można przedstawić jako kradzież, np . 
jeśli na ulicy ktoś ukradł ci portfel, to go „utlenił“ . Dla wolnego rodnika nie wystarcza 
elektronu, do którego mógłby się przyłączyć, dlatego ośmiela się on odebrać go innym, za 
cenę uszkodzenia cząsteczek .

Po 35 roku życia w skórze gromadzi się spora ilość zespolonego, nieelastycznego kolagenu, 
pod wpływem którego pojawiają się niemimiczne, głębokie zmarszczki . Antyoksydanty są 
bardzo ważnym środkiem w pielęgnacji 35-letniej skóry;
• źródło witaminy P — „witaminy drożności“ (od ang . permeability — „drożność“), 

nazywanej tak dzięki swej umiejętności udrażniania naczyń krwionośnych; zapchane 
naczynia mogą stać się przyczyną obrzęku twarzy .

• Powraca równomierny koloryt skóry! W odpowiedzi na liczne napięcia związane z 
działaniem promieni UV, z wiekiem komórki skóry coraz aktywniej zaczynają zużywać 
melaninę (substancję, która barwi nie tylko włosy i tęczówkę oka, ale także i skórę) . 
Dlatego też, wspólnym problemem dla każdego człowieka powyżej 35 roku życia stają 
się przebarwienia na skórze .

Jeśli po 20 roku życia często wystawiałeś skórę na słońce, 
to już w wieku 35 lat mogą pojawić się na niej plamy 
soczewicowate — rosnące pigmentowe plamki.
Starcze plamki odgrywają ważną rolę w wizualnej ocenie wieku człowieka: przeprowadzono 
badanie, w którym kazano grupie ludzi określić wiek kobiet na fotografiach . Okazało 
się, że w prawie wszystkich przypadkach kobiety, których cera była jasna i gładka, były 
postrzegane jako młodsze, niż były w rzeczywistości . 

Ekstrakt z kwiatu lotosu pozwala poprawić defekty, dzięki zawartości kwasów organicznych . 
Regularne stosowanie produktów z linii Zhenfrei perfect pomoże osiągnąć równomierny 
koloryt skóry . 

Cząsteczki kolagenu łączą się 
ze sobą pod wpływem wolnych 
rodników. Taki zespolony 
kolagen jest mniej elastyczny, 
niż zwyczajny, dlatego jego 
nagromadzenie prowadzi do 
powstawania zmarszczek. 

Ekstrakt z lotosu — dość drogi środek 
kosmetyczny: aby otrzymać 1 kg 
ekstraktu, trzeba przetworzyć 16-18 
kg liści i kwiatów lotosu.
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Unikalny, płynny wosk jojoba zdobył ogromne 
znaczenie jako zamiennik spermacetu — płynnego 
wosku zwierzęcego, uzyskiwanego z głowy kaszalota. 
Do czasu, kiedy zwierzę to nie uzyskało statusu 
gatunku zagrożonego wyginięciem. Specjalne badania 
amerykańskich uczonych wykazały, że chemiczna 
budowa jojoby i spermacetu jest identyczna.

Delikatne mleczko do mycia twarzy / 
Gentle Cleansing Facial Milk

Środek kosmetyczny o lekkiej, płynnej konsystencji (z łac . fluidus — „cieknący, płynny”), 
delikatnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, nie zatykając porów .

Działanie:
• Łagodnie usuwa z twarzy makijaż i inne zanieczyszczenia;
• poprawia koloryt skóry,
• Wspiera naturalną odbudowę komórek, zwiększa poziom nawilżenia sprawiając, że 

skóra staje się miękka i elastyczna .

Idealna dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia .

Zastosowanie 
• Preparat nałóż na dłoń, wymieszaj z ciepłą wodą . Nanieś na twarz i szyję masując, 

następnie dokładnie zmyj wodą . 

Rezultat
Przyjemna, świeża skóra bez uczucia napięcia!

Opakowanie: 90 g . Kоd: 12802 .
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Odmładzająca energetyczna emulsja do 
twarzy / Rejuvenating Energy Face Emulsion

Skóra 35-latków wymaga nie tylko nawilżenia, ale także i odżywienia, które mogą zapewnić 
substancje czynne, znajdujące się w odmładzającej energetycznej emulsji .

Ekstrakt z portulaka (Portulaca oleracea extract):
• naturalny lek zwiotczający mięśnie, rozluźnia zmarszczki mimiczne, przyczynia się do 

redukcji zmarszczek .
• Łagodzi podrażnioną skórę, wspomaga procesy regeneracji .
• Zawiera witaminę C, zwiększającą produkcję kolagenu .

Hydrolizowane masło jojoba (Hydrogenated jojoba oil): 
• zawiera wzmocnione, spokrewnione ze skórą tłuszcze, które z łatwością wnikają w 

skórę i przybierają rolę „przewodników“ dla środków o właściwościach oczyszczających, 
umożliwiając głębokie oczyszczenie porów;

• uzupełnia niedostatki wody i substancji odżywczych w skórze, przywraca naturalny 
poziom pH;

• dzięki zawartości aminokwasów, z wyglądu przypominających kolagen, przywraca 
skórze elastyczność, umożliwiając wygładzenie zmarszczek .

Z chemicznego punktu widzenia masło jojoba nie jest masłem, a tłustym woskiem . 
Unikatowe właściwości kosmetyczne jojoby są uwarunkowane specyfiką jego budowy 
chemicznej: wosk eteryczny jojoba jest podobny do sebum (wosku zawartego w łoju 
skórnym) . Dzięki temu, doskonale się wchłania z łatwością przenikając poprzez barierę 
skóry wraz z rozpuszczonymi w nim czynnymi substancjami biologicznymi . 

Hydrolizowane proteiny grochu (hydrolyzed pea protein):
• Intensywnie nawilżają skórę, tworząc na jej powierzchni ochronną błonę, działającą 

na zasadzie kompresu wodnego; błona ta nie utrudnia wymiany gazowej i nie zatyka 
porów .

• Wspierają makrocząsteczki skóry właściwej — kolagen i elastynę, zwiększając gładkość 
i elastyczność skóry;

• odbudowują skórę atopową .

Rozdrobniony w pył zielony groszek był ulubionym 
środkiem kosmetycznym starożytnych Rzymianek. 
A dzisiejsza kosmetologia włącza groch w skład 
środków przeciw starzeniu się. Przetwarza się go 
metodą enzymatycznej hydrolizy, co znacznie zwiększa 
przyswajalność odpowiednich substancji. 

35+ Kwas hialuronowy ( Hyaluronic acid ):
• „król nawilżenia” skóry — 1 jego cząsteczce „służy” aż 

do 1000 cząsteczek wody;
• posiada „efekt pampersa”: nie pozwala na odparowanie 

wody, nawet przy zmniejszeniu się jej zawartości w 
ekosystemie;

• chroni jędrność i elastyczność skóry;
• jest „pułapką” dla wolnych rodników .

Zmniejszenie syntezy kwasu 
hialuronowego jest jedną 
z podstawowych przyczyn 
powtawania zmarszczek.
Działanie:
• Intensywnie nawilża i ujędrnia skórę, sprawia, że jest 

ona bardziej elastyczna,
• przyczynia się do wygładzania zmarszczek, wyrównuje 

kolor skóry
• chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiska 

zewnętrznego . 

Zastosowanie
Na oczyszczoną powierzchnię twarzy i szyi nanieś rano 
i/lub wieczorem, w charakterze bazy pod krem . Możesz 
stosować go oddzielnie lub w kombinacji z aktywnym 
kremem z linii Zhenfrei perfect .

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku 
życia.

Rezultat
Elastyczna, nawilżona i zdrowa skóra . 

Opakowanie: 45 ml . Kоd: 12805 .
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35+ 35+ Intensywnie nawilżający 

krem do twarzy / 
Intensive Hydrating 
Cream for Face 

Krem posiada delikatną, z łatwością wchłaniającą się 
konsystencję . Nie pozostawia tłustego połysku na skórze . 
W skład kremu wchodzi alantoina i guma ksantanowa .

Alantoinę (Allantoin) otrzymuje się z korzenia żywokostu 
lekarskiego; rośliny, którą od dawien dawna wykorzystuje 
się do gojenia ran oraz odbudowy uszkodzonych tkanek .
• Przejawia właściwości regeneracyjne, łagodzi i 

zmiękcza wrażliwą skórę;
• posiada działanie keratolityczne — zmiękcza warstwę 

rogową skóry, ułatwiając usunięcie obumarłych 
komórek;

• efektywnie zapobiega zatykaniu się porów, tworzeniu 
się zaskórników (czarnych kropek) .

Guma ksantanowa to naturalny polisacharyd, który:
• jest odpowiedzialny za nawilżenie skóry, tworzy na niej 

lekką błonkę, chroniącą skórę przed utratą wody .
• Tonizuje skórę, zmniejsza pory,
• sprawia, że konsystencja kremu staje się jednorodna, 

delikatna i przyjemna w użyciu . 

Działanie:
• zapewnia optymalny poziom wody, sprawiając, że 

skóra staje się miękka i aksamitna;
• przyczynia się do wygładzania niewielkich zmarszczek, 

zachowuje gładkość i elastyczność skóry;
• Stymuluje proces regeneracji skóry, chroniąc ją przed 

szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego .

Zastosowanie
Rano i/lub wieczorem nanieś okrężnymi ruchami niewielką 
ilość kremu na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi, 
omijając okolice oczu .

Idealny dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Nawilżona, miękka i aksamitna skóra .

Opakowanie: 55 g . Kоd: 12803 .

Intensywnie pielęgnujący krem 
przeciwzmarszczkowy / Anti-Wrinkle 
Intensive Care Cream for Face 

Nasycona formuła kremu jest mieszanką wszystkich niezbędnych dla skóry składników, 
z łatwością nanosi się na skórę i szybko się wchłania . Krem wzbogacony o ekstrakt z 
wodorostów i alantoinę .

Ekstrakt z Alg (Algae extract) — działa jak „energizer“ dla komórek:
• zawiera kwas algowy, który dzięki swej zdolności do absorbcji wody, w ilości niemal 

300 razy przekraczającej jej własną masę, doskonale napina i nawilża skórę .
• Zawiera mineralny koktail energetyczny, w składzie którego najważniejszą rolę dla 

zmęczonych komórek odgrywają: cynk, miedź i magnez .
 V cynk jest ważnym elementem składowym ponad 200 enzymów biorących udział w 
procesie przemiany materii i odbudowy tkanek;

 V miedź wspomaga gojenie się ran i oparzeń, uaktywnia wzrost komórek;
 V magnez jest czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania enzymów 
biorących udział w tworzeniu się tkanki łącznej .

Fakt: 1 kg wodorostów zawiera tyle miedzi, cynku i 
magnezu, co 10 ton morskiej wody..
Działanie:
• Przejawia właściwości wygładzające, intensywnie nawilża,
• Wzbogaca skórę o korzystne mikroelementy, zwiększa przemianę materii i 

mikrokrążenie krwi w skórze .
• Zmniejsza widoczność zmarszczek głębokich i mimicznych, nadaje skórze elastyczność .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając 
okolice oczu .

Idealna dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Wydobywa potencjał młodości twojej skóry!

Opakowanie: 55 g . Kоd: 12804 .
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35+ Przeciwzmarszczkowy żel-krem pod oczy / 

Anti-Wrinkle Eye Cream-Gel
Niezwykle cienka (5-7 razy cieńsza niż na policzkach) i delikatna skóra powiek wymaga 
szczególnej pielęgnacji . Dlatego w skład produktów do skóry wokół oczu z linii Zhenfei 
perfect zostały włączone specjalne składniki — peptydy .

Peptydy (z grec. Πεπτος — odżywczy) — to ostatni krzyk kosmetycznej mody, rząd 
czynnych substancji białkowych, których popularność rośnie z każdym dniem . Są to 
półchemikalia, które efektywnie regulują i koordynują pracę komórek .

Dojrzałą skórę można odbudować, dostarczając jej brakujących składników (terapia 
zastępcza) . Jednak w takim przypadku, komórki całkiem się rozleniwiają i przestają 
pracować . Peptydy zachowują się inaczej, ich działanie można porównać do gońca, który 
dostarcza komórkom informację, tym samym pobudzając ich samodzielną pracę .

Środki do pielęgnacji skóry wokół oczu Zhenfei perfect zawierają 5-acetylo-tetrapeptyd .

5-acetylo-tetrapeptyd (Acetyl tetrapeptide-5):
• usprawnia mikrokrążenie i obieg limfy, których zaburzenie wywołuje pojawienie się 

obrzęków i cieni pod oczami;
• utrzymuje „architekturę skóry”, przyspieszając proces regeneracji komórek;
• zwiększa elastyczność skóry .

W skład żelu-kremu wchodzi także ekstrakt z lotosu, masło shea, hydrogenizowane masło 
jojoba, kwas hialuronowy i witamina E .

Masło shea (Butyrospermum parkii butter) — „bestseller” wśród kosmetyków typu 
anti-age:
• zawiera niezmydlające się tłuszcze, które wykazując właściwości regeneracyjne, 

wpływają na syntezę kolagenu .
• Dzięki trójglicerydom, w skład których wchodzą niezastąpione kwasy tłuszczowe, 

przejawia ono efekt uplastycznienia i wzmacnia barierę ochronną skóry .
• Posiada właściwości przeciwutleniające, jest naturalnym filtrem UV .  .

Już w 1940 roku liczne obserwacje naukowe 
potwierdziły, że ludzie, którzy od najdawniejszych lat 
stosowali masło shea, prawie w ogóle nie cierpieli na 
choroby dermatologiczne, a ich skóra była niesamowicie 
gładka i elastyczna. W Afryce, zaraz po narodzinach, 
naciera się noworodka masłem shea; chroni ono skórę 
przed trudnymi warunkami klimatycznymi. 
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Witamina E (Tocopherol) — „witamina młodości“ skóry:
• sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją, 

nawilża, regeneruje, wzmacnia warstwę ochronną 
naskórka;

• uwalnia komórki od działania wolnych rodników, 
hamując procesy starzenia;

• sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na 
działanie promieni UV;

• uczestniczy w oddychaniu komórkowym i innych 
ważnych procesach komórkowej przemiany materii; 
zapobiega podwyższonej przepuszczalności i kruchości 
naczynek .

Działanie:
• Zapewnia głębokie nawilżenie i odżywienie skóry .
• Wspiera odbudowę struktury skóry, uaktywnia 

procesy regeneracyjne w komórce .
• Przyczynia się do zmniejszenia obrzęków i cieni pod 

oczami . 

Zastosowanie
Nanieś na skórę wokół oczu, leciutko poklepując .

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku 
życia. 

Rezultat
Przy regularnym stosowaniu, włókna skóry uszczelniają 
się, a ona sama staje się świeża i zdrowa .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12806 .

35+ Podciągający żel-krem do skóry wokół oczu / 
Lifting Eye Cream-Gel

Krem o lekkiej, żelowej konsystencji, z łatwością rozprowadza się po skórze i szybko 
się wchłania . W jego skład wchodzi ekstrakt z lotosu, 5-tetro-acetylen, hydrolizowane 
proteiny grochu, kwas hialuronowy, witamina E, ekstrakt z bluszczu i skrzypu polnego .

Ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense extract):
• Źródło krzemu, wzmacniającego kolagen, zwiększającego elastyczność skóry;
• Zawiera makro- i mikroelementy, niezbędne do syntezy kolagenu i elastyny, są to: 

wapń, potas, glin, mangan, magnez, miedź, molibden i selen;
• tonizuje skórę, przyczynia się do usunięcia nadmiaru płynów w tkankach .

Fakt: Elastyczność skóry jest wprost proporcjonalna 
do ilości krzemu, jaka się w niej znajduje. Maksymalną 
zawartość krzemu w skórze posiada noworodek. 
Ekstrakt z bluszczu (Hedera helix leaf extract):
• wykazuje czynności stymulujące i regenerujące, wpływa na wzmocnienie i 

podciągnięcie skóry;
• zawiera fitoestrogen — substancję roślinną, która w swojej strukturze chemicznej 

przypomina estrogen człowieka; jest ona w stanie miejscowo „imitować” jego działanie 
na skórze . Przy tym, fitoestrogen nie tylko spowalnia procesy starzenia się, ale także 
normalizuje syntezę melaniny, zapobiegając przebarwianiu się skóry .

• Zmniejsza przepuszczalność błon naczyniowych, normalizując przemianę materii w 
skórze, wydala toksyny i nadmiar płynów z tkanek, eliminując obrzęki skóry .

• Jest „przewodnikiem” dla innych korzystnych składników żelu-kremu: zawiera 
glikozydy, ułatwiające przenikanie czynnych składników do głębokich warstw skóry . 

Działanie:
• Nasyca skórę wodą i składnikami odżywczymi .
• Usuwa napięcie i zmniejsza obrzęk skóry .
• Regularne stosowanie żelu-kremu zapewnia skórze wokół oczu elastyczność i naturalny 

blask .

Zastosowanie
Lekkimi kolistymi ruchami nanieś żel-krem na skórę wokół oczu . Nie masuj!

Idealna dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia. 

Rezultat
Prosta arytmetyka: odejmuje obrzęk i cienie pod oczami, dodaje elastyczność i sprężystość .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12807
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35+ Ekspresowy peeling do twarzy /  

Facial Express Peeling
Po 35 roku życia maleje szybkość podziału warstwy podstawowej skóry, odpowiedzialnej 
za produkcję „młodych” komórek . Natomiast warstwa rogowa, na odwrót, systematycznie 
się powiększa . Kolor twarzy szarzeje, skóra się łuszczy, pojawiają się zmarszczki . W pozbyciu 
się ciężaru, jakiego dodają skórze obumarłe komórki, pomoże peeling . 

Słowo peeling pochodzi od angielskiego peel —  
„oczyścić od skórek”. 
Peeling z linii Zhenfrei perfect ochrania wierzchnią warstwę naskórka skóry twarzy . To 
najłagodniejszy ze wszystkich chemicznych peelingów, nie pozostawia na skórze żadnych 
śladów wymagających gojenia . Przy zastosowaniu powierzchniowej procedury, złuszczona 
zostaje warstwa naskórka grubością sięgająca 0,06 mm .

W skład peelingu wchodzi ekstrakt z wodorostów i hialuronian sodu . 

Hialuronian sodu (Sodium hyaluronate) — pochodna kwasu hialuronowego:
• działa jak kwas, nazywany „gwiazdą z 1000 wielbicieli“, jej 1 cząsteczka przyciąga 1000 

cząsteczek wody;
• tworzy leciutką błonkę na skórze, która czynnie wchłania wodę z powietrza i zapewnia 

efekt dodatkowego nawilżenia, zmniejszając wyparowywanie wody;

Działanie:
• Zapewnia idealne oczyszczenie, zmiękcza skórę i dodaje jej blasku,
• Wygładza powierzchnię skóry i stymuluje odbudowę komórek .
• Zmniejsza ilość drobnych zmarszczek mimicznych i przebarwień na skórze .

Zastosowanie
Niewielką ilość peelingu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu . Masuj 
przez 1-2 minuty, następnie zmyj zimną wodą . Po użyciu peelingu nie powinno się opalać, 
stosować maseczek lub innych środków złuszczających przez okres 2-4 dni, w zależności 
od rodzaju skóry .

Jak często należy stosować peeling?
• cera tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• cera normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• cera sucha i wrażliwa — raz na dwa tygodnie . 

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia.

Opakowanie: 90 g . Kоd: 12801 .
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Серия Collagen Active 35+ 

Jeżeli w wieku 35 lat wyglądasz pięknie, to znaczy, że nie są ci obce zasady prawidłowej 
pielęgnacji skóry . Jednak po 35 roku życia należy ją nieco zmodyfikować, ponieważ w tym 
wieku zaczyna się nowy etap dla twojej skóry . Aby prawidłowo „ochronić twarz”, należy 
wypełniać niedobór „białka młodości”, czyli kolagenu . 

O tym, że kolagen jest „białkiem młodości”, można 
przekonać się patrząc w lustro. Pojawienie się 
zmarszczek niemimicznych jest pierwszą oznaką 
niedoboru kolagenu.
Kolagen — to „warstwa ochronna” skóry: zabezpiecza jej odcień, elastyczność i gładkość . 
Oprócz tego, włókna kolagenowe są zdolne do gromadzenia zapasów wody .

70% białka w młodej skórze stanowi kolagen . Jednak między 25 a 30 rokiem życia 
u większości ludzi procesy syntezy kolagenu zaczynają zwalniać i tak postępują do 
samego końca życia . Przy tym zmienia się także jakość kolagenu, traci on zdolność do 
magazynowania wody, staje się mniej sprężysty i elastyczny . 

”Włókna kolagenowe u człowieka będącego w 
„kwiecie wieku” są bardzo wytrzymałe. Jeśliby 

złożyć je tak, aby przybrały średnicę 1 mm, będą w 
stanie utrzymać ciężar przewyższający 10 kg — jak 
kabel lub metalowy drut. Dlatego też „dobrej jakości” 
skóra, taka, w której znajduje się kolagen, jest w stanie 
rozciągać się bez żadnej szkody i z łatwością wracać do 
poprzedniej formy.
W okolicy 35 roku życia zachodzi zagęszczenie włókien kolagenowych, w rezultacie czego 
zostają skumulowane sieci nieelastycznych kolagenów, pojawiają się głębokie zmarszczki, 
a skóra twarzy „obwisa” . Proces tworzenia się nowego kolagenu w tym wieku jest 
znacznie wolniejszy niż szybkość rozpadu starego . Skórze potrzebne są dostawy kolagenu 
z zewnątrz .

Jeszcze do niedawna, środki kosmetyczne posiadające kolagen działały jedynie 
powierzchniowo . Ich cząsteczki wyróżniały się olbrzymimi rozmiarami, przez co nie były 
w stanie przedrzeć się przez barierę naskórka . Dziś producenci nauczyli się rozszczepiać 
cząsteczki za pomocą hydrolizy, co wielokrotnie zwiększyło efektywność środków 
kosmetycznych . Głównym komponentem linii Collagen Activ jest z łatwością przenikający, 
hydrolizowany kolagen .

Hydrolizowany kolagen — 
„instruktor fitness” dla twojej skóry, 
stymuluje odbudowę naturalnych 
włókien kolagenowych w skórze 
właściwej. Dzięki hydrolizowanemu 
kolagenowi twoja skóra będzie w 
świetnej formie!
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Серия Collagen Active
35+ Żel-krem do mycia twarzy / 

Delicate Face Cleanser
Czysta twarz każdego dnia — to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych dla 
skóry w każdym wieku . Jednak powyżej 35 roku życia skórę należy oczyścić nie tylko od 
zanieczyszczeń, ale także i od zagęszczonych warstw łusek keratynowych, czyli obumarłych 
komórek . Nie chcesz przecież chodzić z „martwicą” na twarzy!

Specjalna formuła żelu-kremu zapewnia efektywne oczyszczenie bez uczucia ucisku . Żel-
krem zawiera hydrolizowany kolagen i witaminę E .

Witamina E (Tocopherol):
• „witamina młodości“ skóry, sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją, nawilża, 

regeneruje, wzmacnia warstwę ochronną naskórka;
• Sprzyja odrodzeniu się komórek skóry, zwiekszając ich właściwości regeneracyjne; 
• Jest silnym antyoksydantem, chroniącym komórki przed uszkodzeniem, spowalnia 

tworzenie się wolnych rodników . 
• sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na działanie promieni UV;
• uczestniczy w oddychaniu komórkowym i innych ważnych procesach komórkowej 

przemiany materii; zapobiega podwyższonej przepuszczalności i kruchości naczynek .

Naukowa nazwa witaminy E to tokoferol, co w 
tłumaczeniu z greckiego oznacza „przynoszący 
narodziny“.

Naturalne kwasy tłuszczowe wchodzące w skład żelu-kremu zapewniają bardzo delikatne 
oczyszczenie skóry bez naruszenia jej bariery ochronnej . 

Kwas mirystynowy (Myristic acid) uzyskiwany z orzecha muszkatołowego:
• wspomaga poprawę funkcji ochronnej skóry;
• pomaga w walce ze starzeniem się;
• usprawnia wnikanie innych, korzystnych dla skóry składników .

Kwas laurynowy (Lauric acid) 
• wchodzi w skład mleka matki, uodparnia organizm dziecka przed chorobami; 
• wykazuje działanie przeciwbakteryjne;
• posiada właściwości przeciwutleniające .

Działanie:
• Skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń i makijażu .
• Podtrzymuje właściwy stopień nawilżenia .
• Wzmacnia barierę ochronną skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu-kremu nanieś na skórę twarzy i szyi, starannymi ruchami wmasuj go 
wzdłuż linii twarzy, następnie dokładnie zmyj wodą .

Idealna dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia. 

Rezultat
Twoja skóra jest czysta i miękka, a ty czujesz się w niej komfortowo!

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12701 .
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35+ Delikatny nawilżający tonik do twarzy / 

Delicate Moisturizing Face Toner
Tonik zakańcza proces oczyszczania skóry twarzy, usuwając pozostałe na niej 
zanieczyszczenia i zastosowane środki oczyszczające . Łagodna formuła środka 
kosmetycznego nie zawiera spirytusu, ostrożnie tonizuje więdnącą skórę .

Oprócz hydrolizowanego kolagenu, w skład toniku wchodzi także witamina E i ekstrakt z 
oczaru wirginijskiego .

Ekstrakt z oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana):
• zwiększa mikrokrążenie, wspomaga wydalanie płynów, usuwa obrzęk;
• zawiera bioflawonoidy — witaminopodobne substancje roślinne, posiadające silne 

właściwości przeciwutleniające;
• zawiera taniny, tonizujące skórę i ściągające pory .

Oczar wirginijski — wieloletni krzew; znany jako 
„orzech wiedźmy”. Taką nazwę otrzymał dzięki swoim 
zadziwiającym właściwościom: czasem uschnięte 
krzewy, w połowie jesieni, zupełnie niespodziewanie 
zaczynają kwitnąć. Kwiaty oczaru wirginijskiego są 
bardzo odporne na zimno: w nocy twardnieją pod 
wpływem mrozu, w dzień się otwierają. Ciekawym jest 
również fakt, że oczar wirginijski nie boi się żadnych 
szkodników. 

Działanie:
• Odświeża i nawilża skórę, przywraca równowagę wodno-lipidową skóry, wspierając 

odbudowę włókien kolagenowych .
• Łagodzi podrażnienia, wzmacnia naturalne mechanizmy ochronne skóry .
• Zwieksza efetywność działania produktów w ostatnich etapach pielęgnacji . Nie zawiera 

spirytusu!

Zastosowanie
Za pomocą wacika nanieś na skórę twarzy i szyi . Stosuj po oczyszczeniu skóry .

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Stonowana skóra!

Opakowanie: 150 g . Kоd: 12712 .
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Серия Collagen Active
35+ Intensywnie liftingujący krem do twarzy / 

Intensive Lifting Face Cream
Lifting (w tłumaczeniu z angielskiego oznacza “dźwiganie, podnoszenie”), jest to nazwa 
zabiegu kosmetycznego, nastawionego na eliminację i zapobiegnięcie wiotczenia skóry .

Efekt liftingu zapewnia zawarty w kremie hydrolizowany kolagen i kwas hialuronowy .

Człowiek prawie w 80% składa się z wody dzięki 
posiadaniu kwasu hialuronowego, który zapewnia 
utrzymanie płynów w przestrzeni międzykomórkowej. 

Kwas hialuronowy, podobnie jak kolagen, jest częścią tkanki łącznej . Jego właściwości 
nawilżające są związane z umiejętnością pochłaniania wody w ilości przewyższającej jego 
własną wagę o prawie 1000 razy prawie 1000 razy przewyższającej jego własną wagę . 
Gdyby do 1 l wody dodać 2 ml kwasu hialuronowego, otrzyma się gęstą, galaretowatą 
masę . 

Synteza kwasu hialuronowego zmniejsza się z wiekiem, a skóra staje się bardziej sucha i 
podatna na różne uszkodzenia .

Kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid); „jabłuszko młodości” dla skóry:
• Zapewnia supernawilżenie — 1 jego cząsteczka przyłącza 1000 cząsteczek wody;
• Działa na zasadzie „pampersa”: pochłoniętą wodę utrzymuje wewnątrz skóry i nie 

pozwala na jej wyparowanie, nawet przy zmniejszonej wilgotności powietrza;
• Podtrzymuje sprężystość i elastyczność skóry;
• Jest „pułapką” dla wolnych rodników .

В Krem zawiera także ekstrakt z Aloe Vera .

Ekstrakt z Aloe Vera (Aloe barbadensis extract):
• zawiera ponad 200 biologicznie czynnych substancji, które odżywiają skórę i 

stymulują przemiany w komórkach . 
• Nawilża skórę dzięki zawartości polisacharydów — substancji, które służą 

powiększeniu się zbiorników wodnych w organiźmie;
• Dzięki zawartości kwasu salicylowego i olejków eterycznych zapobiega powstawaniu 

trądziku .
• Stabilizuje równowagę kwasowo-zasadową w skórze, ponieważ poziom pH skóry jest 

zbieżny z właściwym poziomem pH aloesu .
• Zaspokaja potrzeby każdego typu skóry: suchą — efektywnie nawilży i zmiękczy, 

wrażliwą — złagodzi, tłustą — pozbawi zapalenia i nieprzyjemnego blasku .

Działanie:
• Przywraca prawidłowy odcień skóry i nadaje jej 

elastyczność .
• Zmniejsza ilość pojawiających się zmarszczek, zmiękcza 

skórę, stymuluje produkcję kolagenu .
• Upiększa kolor skóry, sprawia, że plamy na skórze stają 

się mniej widoczne, chroni skórę przed negatywnym 
działaniem środowiska zewnętrznego . 

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś kolistymi ruchami na 
oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając okolice oczu .

Idealna dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku zycia. 

Rezultat
Skóra staje się bardziej ściągnięta, sprężysta i elastyczna .

Opakowanie: 50 g . Kоd: 12703 .
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Серия Collagen Active 35+ 
35+ Wzmacniająca i podciągająca emulsja 

do twarzy i szyi / Firming Face and Neck 
Emulsion

Istnieją dwa zasadnicze typy starzenia się skóry twarzy- drobne zmarszczki i deformacje . 
Oznaką deformacji jest tak zwana „zmęczona twarz” . Po odpoczynku skóra wygląda na 
młodą i wypoczętą, jednak wieczorem pojawia się lekka opuchlizna, następuje pogłębienie 
się fałd nosowo-wargowych, opadnięcie kącików ust, przy tym ilość zmarszczek może być 
nieduża . Kobiety zaczynają zmagać się z tym problemem po 35 roku życia . Wzmacniająca 
i podciągająca emulsja może zwiększyć elastyczność skóry i przywrócić jej prawidłowy 
odcień . 
Lekka konsystencja emulsji szybko odżywia, nie pozostawiając tłustych śladów i uczucia 
ściągnięcia na skórze . Emulsja zawiera czynne składniki: hydrolizowany kolagen, kwas 
hialuronowy i ekstrakt z aloe vera .

Działanie:
• Spowalnia proces starzenia się skóry, zwiększając jej elastyczność i wygładzając jej 

powierzchnię .
• Nawilża skórę, aktywizuje proces regeneracji komórek .

Idealny dla zmęczonej skóry . 
Zastosowanie 
Niewielką ilość emulsji nanieś na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi jako bazę pod 
główny krem . Może być używany jako samodzielny preparat lub w połączeniu z czynnym 
kremem z linii Collagen Active .

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia.
Rezultat
Skóra staje się bardziej sprężysta, a kontury twarzy nabierają wyrazu .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 12705 .
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Серия Collagen Active
35+ Żel modelujący owal 

twarzy / Contour Sculpting 
Face Gel

Piękno naszej twarzy nie zależy tylko i wyłącznie od 
zawartości kolagenu i elastyny w skórze . Istotną rolę 
odgrywają także tłuszcze podskórne . Nadają one 
odpowiedni kształt powłoce skóry, wygładzają niżej 
położone sfery układu mięśniowo-szkieletowego, 
zmiękczając je i wzmacniając . Pod wpływem grawitacji, 
nadmiar tkanki tłuszczowej opada w dół . W rezultacie 
szyja i podbródek zlewają się w jedno, a linia szczęki nie 
jest widocznie zarysowana . 

W odbudowie rzeźby i wyrównaniu owalu twarzy może 
pomóc żel modelujący Collagen Active . W jego skład 
wchodzi kofeina, aktywizująca proces lipolizy, czyli 
rozszczepiania tłuszczów .

Kofeina (Caffeine) — „energia młodości” dla skóry:
• Przyspiesza procesy metaboliczne w tkankach, 

usprawnia spalanie nadmiaru tkanki tłuszczowej 
sprawiając, że skóra staje się gładsza i bardziej 
elastyczna .

• Zawiera kwas linolowy, który podtrzymuje funkcje 
ochronne skóry, chroniąc ją przed przesuszeniem i 
starzeniem się, przywraca jej elastyczność .

• Ujędrnia mięśnie twarzy, usprawniając obieg limfy w 
organizmie, wykazuje czynności odprowadzające i 
wzmacniające skórę .

Działanie:
• Spowalnia procesy starzenia się skóry, zwiększając jej 

elastyczność i wygładzając ją .
• Podciąga i wzmacnia skórę, usprawnia obieg limfy, 

wspaniale zmniejszając ilość tkanki tłuszczowej w 
okolicy policzków i podwójnego podbródka .

• Przyczynia się do zmniejszenia głębokości zmarszczek, 
zaostrza rysy twarzy .

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu wmasuj w skórę twarzy i szyi, 
omijając okolice oczu . Środek powinno się stosować w 
połączeniu ze ściągającymi, krystalicznymi maseczkami 
kolagenowymi . 

Rezultat
Nowe, pełne wdzięku rysy twarzy!

Opakowanie: 150 g . Kоd: 12714
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35+ 35+ Ujędrniająca esencja 

przeciwnaczynkowa do 
twarzy / Anti-Couperose 
Firming Face Essence

Nieestetyczne „pajączki naczyniowe” na skórze są w 
stanie zepsuć najpiękniejszą twarz i sprawić, że tracisz 
pewność siebie .

Kuperoza jest powszechnym problemem kosmetycznym . 
W młodym wieku pojawia się ona zazwyczaj jako 
okresowe, lekkie zaczerwienienie i nie stanowi żadnego 
szczególnego zagrożenia . Jednak po 35 roku życia, kiedy 
wzmacniają się procesy starzenia, kuperoza staje się 
bardziej wyrazista, „pajączki naczyniowe” widoczne są 
gołym okiem . Przyczyną tego są słabe naczynia, które 
utraciły już swoją elastyczność . Jaki element odpowiada 
za elastyczność tkanek? Oczywiście, jest to kolagen .

Hydrolizowany kolagen, wchodzący w skład ujędrniającej 
esencji, pomoże przywrócić naczyniom dawną 
elastyczność, a kwas hialuronowy nasyci skórę wodą . 
Przecież odwodnienie i kuperoza idą ze sobą w parze . 
Z powodu zastoju obiegu krwi, skóra właściwa nie 
otrzymuje dostatecznej ilości płynów i z wiekiem wysusza 
się, stając się coraz cieńszą i cieńszą . 

Działanie:
• Łagodzi stres i uspokaja skórę naczyniową .
• Zapewnia długotrwałe nawilżenie i uczucie komfortu .
• Aktywizuje komórkową przemianę materii, zwiększa 

mikrokrążenie, pobudza funkcje ochronne skóry . 

Zastosowanie
Nanieś rano i/lub wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi, jako bazę pod krem główny . Można stosować 
oddzielnie lub w połączeniu z kremem liftingującym z linii 
Collagen Active .

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku 
życia.

Rezultat
Wyrównany koloryt twarzy . Jeśli na twarzy pojawi się 
rumieniec, to tylko zdrowy!

Opakowanie: 30 g . Kоd: 12706 .

Liftingujący krem do konturu oka / 
Lifting Eye Contour Cream

Po 35 roku życia skóra wokół oczu znacznie się zmienia . Gwałtownie zmniejsza się synteza 
kolagenu, przez co skóra traci swój pierwotny odcień, jest odwodniona, a liczne, drobne 
zmarszczki robią się głębsze i bardziej widoczne .

Skóra wokół oczu:
• jest najcieńsza, 5-7 razy cieńsza niż na policzkach;
• Posiada ograniczoną ilość włókien „wspierających”– kolagenu i elastyny;
• Włókna kolagenowe rozkładają się w formie siatki, dlatego skóra powiek jest łatwo 

rozciągliwa i traci swój odcień .

Właśnie z powodu takich cech oraz zwiększonej mimiki tych sfer, skóra powiek jako 
pierwsza zaczyna się starzeć . Swój wkład w przedwczesne starzenie się skóry wokół oczu 
mają także czynniki meteorologiczne (tj . wiatr, zimno, promienie słoneczne), codzienny 
makijaż oraz niewyspanie .

Aby zatrzymać proces starzenia się skóry wokół oczu, specjaliści radzą po 35 roku życia 
zastosować „czynne” kosmetyki, wpływające na produkcję kolagen .

W skład kremu liftingującego do konturu oka, oprócz hydrolizowanego kolagenu, wchodzi 
kwas hialuronowy i glikoproteiny .

Glikoproteiny (Glycoproteins, od grec. glykos — “słodki” i protein — “białko”):
• Są to białka o złożonej budowie, które obok kolagenu i kwasu hialuronowego są 

strukturalnymi składnikami międzykomórkowego świata skóry właściwej .
• Wzmacniają włókna kolagenowe i skórę;
• Nasycają skórę wodą .

Działanie:
• Podciągają skórę wokół oczu, przywracając jej młodość i zdrowie .
• Eliminują zmęczenie i uczucie ciężkości powiek,
• Zmniejsza opuchliznę („worki”) i cienie pod oczami, wygładza skórę .

Zastosowanie
Nanieś lekkimi, poklepującymi ruchami na skórę wokół oczu . Nie masuj . Aby zwiększyć 
efekt, stosuj rano i wieczorem .

Idealny dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Jędrna i elastyczna skóra wokół oczu .

Opakowanie: 15 g . Kоd: 12704 .
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Серия Collagen Active
35+ 35+ Maseczki Collagen Active
Lubisz od czasu do czasu pójść do restauracji i pozwolić 
sobie na małą chwilę przyjemności? Twoja skóra także 
potrzebuje dodatkowego odżywienia, źródłem którego 
są maseczki kosmetyczne . 

Maseczka jest swego rodzaju „restauracją” dla skóry, 
w której wizyta po 35 roku życia jest obowiązkowym 
punktem w ochronie piękna i młodości skóry . W „menu” 
linii Collagen Active można znaleźć  idealne dla skóry 
dojrzałej maseczki kolagenowe . Jednak w warunkach 
domowych ich przygotowanie jest niemożliwe .

Kryształowa maska kolagenowa do twarzy / 
Crystal Collagen Face Mask

Maseczka jest w postaci plastycznego listka o galaretowatej konsystencji, który 
dopasowuje się do kształtu twarzy .  Szczelnie przylegająca maseczka zapewnia skórze 
efekt rozgrzewający oraz ułatwia wchłanianie substancji odżywczych . Maseczka zawiera 
także czynne składniki — hydrolizowany kolagen i ekstrakt z wodorostów . 

Ekstrakt z alg (Algae exstract) — działa jak „energiser” dla komórek:
• Zawiera mineralny koktajl energetyczny: cynku, miedzi i magnezu, który znakomicie 

wypływa na zmęczone komórki:
 V Cynk jest ważnym elementem składającym się z przeszło 200 enzymów biorących 
udział w procesach metabolicznych i odbudowy tkanek;

 V Miedź pomaga w gojeniu się ran i zadrapań, aktywizuje wzrost komórek;
 V Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania enzymów biorących udział 
w tworzeniu się tkanek łącznych .

• zawiera kwas algowy, który podciąga i nawilża skórę tak, że jest ona zdolna absorbować 
wodę w ilości przewyższającej jej własną masę o blisko 300 razy .

Fakt! 1 kg alg zawiera tyle miedzi, cynku i magnezu,  
co 10 ton  wody morskiej.

Działanie:
• Działanie:
• Przejawia działanie wzmacniające i tonizujące dla skóry;
• Stymuluje produkcję kolagenu;
• Wygładza skórę, spowalnia procesy starzenia .

Zastosowanie
Nanieś na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy . Po upływie 15-20 minut ściągnij maseczkę, 
nie zmywaj . Należy stosować 1-2 razy w tygodniu .
Idealna dla każdego rodzaju skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Sprężysta i podciągnięta skóra twarzy .

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 12709 .
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Серия Collagen Active 35+ 
35+ 35+ Kryształowa maseczka kolagenowa do 

powiek / Crystal Collagen Eyelid Mask
Maseczka jest w postaci plastycznego listka o galaretowatej konsystencji, który 
dopasowuje się do kształtu twarzy . Szczelnie przylegająca maseczka zapewnia skórze 
efekt rozgrzewający  oraz ułatwia wchłanianie substancji odżywczych . Maseczka zawiera 
także czynne składniki — hydrolizowany kolagen, witaminę E i kwas pantotenowy .

Kwas pantotenowy (witamina B5, PantothenicAcid):
• Komórkowy energetyk, przyczynia się do regeneracji komórek skóry i zwiększa ich 

naturalną ochronę;
• „witamina-antystres” dla skóry, sprzyja regeneracji tkanek;
• Zwiększa komórkową przemianę materii .

Nazwa „pantotenowy” pochodzi od greckiego 
panthos — „wszędzie”„wszechstronny”, co podkreśla 
wszystkie ważniejsze funkcje witaminy B5.  

Działanie:
• Nawilża skórę, zapobiega utracie wody .
• Sprzyja wygładzaniu niewielkich zmarszczek .
• Posiada efekt liftingu . 

Zastosowanie
Nanieś na dokładnie oczyszczoną skórę powiek . Po upływie 15-20 minut ściągnij maskę, 
nie zmywaj . Należy stosować 1-2 razy w tygodniu .

Idealna dla skóry każdego typu powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Intensywna poprawa elastyczności i jędrności skóry powiek .

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 12710 .

Korygująca maseczka 
do twarzy „Intensywny 
Lifting” / Intensive Lifting 
Corrective Face Mask

Maseczka jest w postaci woskowej podstawy, nasyconej 
specjalną kompozycją z czynnymi substancjami — 
hydrolizowanym kolagenem, ekstraktem z alg i ekstraktem 
z aloe vera . Blokujące  pętle zauszne zapewniają dokładne 
przyleganie do skóry . Czynne substancje maseczki: 
hydrolizowany kolagen, ekstrakt z alg ekstrakt z aloe vera .

Działanie:
• Zapewnia efekt liftingu .
• Wygładza sieci drobnych zmarszczek .
• Nawilża, przywraca elastyczność skóry .

Zastosowanie
Nanieś na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy zaraz 
po rozpakowaniu . Pozostaw na twarzy na 15-20 minut, 
następnie ściągnij maseczkę, nie zmywając . 
Należy stosować 1-2 razy w tygodniu .

Idealna dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia. 

Rezultat
Świeży kontur twarzy, podciągnięte policzki, wyrównany 
koloryt skóry .

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 12711 .



76

Linia Sheep Placenta



77

Linia Sheep Placenta 35+

Słowo ,,placenta” odsyła nas do czasów, kiedy nasza skóra była dziecinnie delikatna, a my 
sami znajdowaliśmy się pod skrzydłami naszych mam, otrzymując wszystko, co niezbędne 
do życia bez pracy i zmartwień .

Kosmetyka placentowa — to środki, które pomagają starzejącym się komórkom skóry 
„przypomnieć sobie” czasy młodości i, niczym dziecko, otrzymywać „na srebrnej tacy” 
pożywienie niezbędne do aktywnego podziału i wzrostu .

Do produkcji środków kosmetycznych z linii Sheep Placenta, wykorzystuje się owczą 
placente, gdyż jest ono najbardziej kompatybilne ze składnikami skóry człowieka . Za 
pomocą metod zaawansowanych technologii ekstrakcji, producenci osiągają wysoki 
stopień oczyszczenia ekstraktu . Taka metoda gwarantuje pełne bezpieczeństwo 
otrzymanego produktu . Przy tym ochraniane są wszystkie składniki, dzięki którym łożysko 
jest tak cenne .

Historia metody odmłodzenia placentowego rozpoczęła się w 1912 roku . Profesor Kar 
(Szwajcaria) odkrył w owczej placencie czynny składnik, zdolny do przywrócenia życia 
komórkom . Za swoje odkrycie otrzymał nagrodę Nobla . Na bazie doświadczeń Kara w 
1931 roku, jego rodakom udało się stworzyć metodykę leczenia żywych komórek . Po 
upływie 13 lat, japoński uczony Shan Dao nauczył się, jak otrzymywać ekstrakt z owczej 
placenty, a w 1980 roku, szwedzki profesor Karoling jako pierwszy wstrzyknął dożylnie 
człowiekowi ekstrakt z owczej placenty, co widocznie przyspieszyło podziały komórkowe 
w skórze i w organizmie pacjenta .

Stosowanie placenty rozpoczęto na długo przed odkryciami naukowymi:
• Stosowanie placenty rozpoczęto na długo przed odkryciami naukowymi:в Китае пла-

центу называли «лодкой на фиолетовой реке», на которой ребенок приплывает 
в мир . Когда рождался младенец, его послед сушили, а при возникновении тя-
желой болезни готовили из него отвар и поили им больного . Это средство счита-
лось чрезвычайно эффективным для стимуляции защитных сил организма;

• русские повитухи советовали после родов закапывать плаценту под порогом (ме-
сто упокоения предков) или в ямку, в которую сажали дерево как символический 
побратим родившегося ребенка .

Ekstrakt z placenty (placental extract) — produkt otrzymany drogą hydrolizy 
(rozszczepienia) tkanki placenty, jest niepowtarzalnym naturalnym kompleksem 
zawierającym białka, aminokwasy, polisacharydy, lipidy, enzymy, nienasycone kwasy 
tłuszczowe, witaminy i mikroelementy .

”Liczne mikroby, które trafiają na skórę, giną w 
ciągu 20-30 minut.

Jak działją kosmetyki  
z placentą?

• Stymuluje „białka młodości“: zawarte w owczej 
placencie proteiny przypominają w składzie białko 
budujące skórę człowieka — kolagen, którego 
naturalna produkcja w organiźmie po 35 roku życia 
znacznie się obniża, co z kolei prowadzi do pojawiania 
się zmarszczek . 

• „Blokuje“ wolne rodniki: wolne rodniki sa uznawane 
za winowajców przedczesnego starenia się . W skórze z 
ich powodu najsilniej cierpi kolagen, gdyż wolne rodniki 
zapobiegają swobodnemu przemieszaniu się molekuł 
włókien kolagenowych . W rezultacie, cząsteczki łączą 
się ze sobą w wiązki, tracą swoją elastyczność i robią 
się sztywne . 

• Zmniejsza przezskórne straty wody: aminokwasy 
ekstraktu z placenty tworzą na skórze warstwę 
ochronną, która zapobiega utracie wody, nie blokując 
oddychania komórkowego .

• Zapewnia odżywienie komórek: ekstrakt z placenty 
zawiera kompleks substancji odżywczych, wśród 
których znajdują się, między innymi, aminokwasy, 
enzymy, składniki mineralne i wiele innych . 

• Zwiększa „odporność kosmetyczną“: skóra jest 
organem odpowiedzialnym za swoją własną 
odporność, dlatego została wyposażona w cały system 
komórek immunologicznych: komórki Langerhansa 
zachowują kontrolę, komórki-limfocyty „bombardują“ 
wroga, a makrofagi „dobijają“ obcych agentów .

Skóra jest tarczą organizmu, która nieustannie chroni go 
przed atakami ze strony świata zewnętrznego . Jednak 
bardzo często własna warstwa ochronna nie jest w stanie 
spełnić swojej funkcji i zwycięstwo przypada napastnikom . 
W rezultacie pojawiają się zapalenia skóry, wypryski, 
trądzik i inne problemy kosmetyczne .
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Linia Sheep Placenta
Nawilżający krem z bazą odżywczą /  
Sheep Placenta Moisturizing  
Nourishing Facial Cream

Skóra jest stale poddawana deformacjom — rozciąganiu, kurczeniu, sprężaniu . Z jednej 
strony, powinna ona przeciwstawiać się naporom, być silną, z drugiej, nie powinna 
ograniczać naszych zdolności poruszania się, powinna być plastyczna . Woda jest 
głównym wewnętrznym „zmiękczaczem” warstwy rogowej naszej skóry; gdyby nie woda, 
przypominałaby ona twardy pancerz żółwia . Dlatego też nawilżenie skóry jest niezmiernie 
ważną procedurą . 

Po 30 roku życia, grubość warstwy rogowej zaczyna się zwiększać . Jeśli w wieku 20-25 lat 
wynosi ona 4-5 łusek keratynowych, to po 35 roku życia dojdzie do 6-8 (dla porównania: 
na ogonie szczura jest ich 9-12) . Potrzeba nawilżenia rośnie .

Nawilżający krem z bazą odżywczą nasyca skórę wodą, jednocześnie odżywiając ją i 
pobudzając do odnowy dzięki ekstraktowi z łożyska i oleju z kiełków pszenicy .

Olej z kiełków pszenicy (Triticum vulgare germ oil):
• zawiera witaminę A, siarkę, cynk i miedź — kompleks ten stymuluje naturalną syntezę 

białek włóknistych kolagenu i elastyny, nadających skórze elastyczność i sprężystość, 
poprawiających strukturę i rzeźbę skóry, sprzyja wygładzaniu zmarszczek związanych 
z wiekiem .

• Zawiera wysoko skoncentrowane, powiązane ze skórą kwasy tłuszczowe (linolowy i 
oleinowy), które wzmacniają jej właściwości obronne, przeciwdziałają przezskórnej 
utracie wody, zapobiegają złuszczaniu się skóry i podrażnieniom;

• Zawiera witaminę E w najbardziej czynnej formie, dzięki czemu posiada silne 
właściwości antyoksydacyjne, chroni skórę przed destrukcyjnym działaniem wolnych 
rodników . 

Działanie:
• Wspomaga normalizację harmonii wodno-lipidowej w skórze i zwiększenie ochronnych 

właściwości naskórka .
• Zmiękcza i odżywia skórę, chroniąc ją przed wysychaniem i złuszczaniem .
• Aktywizuje procesy regeneracyjne, przyczyniając się do odmłodzenia skóry .

Zastosowanie
Kolistymi ruchami nanieś krem na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i szyi, omijając 
obszar wokół oczu . 

Idealna dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Skórze przywrócona zostaje elastyczność i siła życiowa!

Opakowanie: 50 g . Kоd: 10304 .
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Linia Sheep Placenta 35+
Rewitalizujący krem przeciwzmarszczkowy 
do twarzy / Sheep Placenta Anti-Wrinkle 
Recovering Facial Cream

Krem idealny do pielęgnacji nocnej . Jeśli w młodości zaniedbywaliśmy ten punkt 
pielęgnacji skóry, to po 35 roku życia bez środka rewitalizującego się nie obejdzie .

Sprawcie, aby noc była korzystna dla skóry: od 23 .00 do 4 .00 zachodzi aktywna odnowa 
komórek, ale tylko w przypadku, gdy człowiek śpi . W czasie nocnego czuwania, wytwarzany 
jest kortyzol — hormon sprzyjający destrukcji komórek skóry . Jeśli w tym czasie śpisz, twój 
organizm produkuje drugą substancję — hormon wzrostu .

Rewitalizujący krem zwiększa regenerację skóry typu komórka za komórką, odbudowując 
jej energię i siłę . Pracuje wtedy, gdy ty wypoczywasz .

Czynne składniki kremu to ekstrakt z łożyska i ekstrakt z propolisu . 

Ekstrakt z propolisu (Propolis extract): 
• cenne źródło aminokwasów, żywic roślinnych, garbników, olejków eterycznych, 

wosków, witamin (E, C, PP, B2), mikroelementów (potasu, wapnia, magnezu, miedzi, 
cynku)… lista ta może ciągnąć się bez końca . Przecież w skład propolisu wchodzi ponad 
180 korzystnych dla skóry składników .

• Odżywia skórę, stymuluje procesy regeneracji;
• Jest wrogiem bakterii, co potwierdza prosty eksperyment: kawałek surowego mięsa 

posmarowany propolisem nie psuje się przez kilka tygodni, nawet jeśli wystawiony 
zostanie na działanie promieni słonecznych .

Działanie:
• Увлажняет и питает кожу, устраняет покраснения, снимает дискомфорт .
• Защищает кожу от негативного влияния окружающей среды .
• Улучшает барьерные свойства кожи, возвращает ей жизненную силу . 

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś na oczyszczoną wcześniej skórę twarzy dokładnymi kolistymi 
ruchami, omijając obszar wokół oczu .

Rezultat
Regeneracja skóry, aktywna profilaktyka starzenia się . 

Opakowanie: 50 g . Kоd: 10303 .

”Ilość kwasu hialuronowego zmniejsza się w czasie 
życia 20-krotnie. Wypełnienie jego deficytu 

jest jednym z głównych zadań w rzeczywistej ochronie 
piękna i młodości skóry.

Wyrównujący krem  
do twarzy / Sheep  
Placenta Spot-Removing 
Facial Cream

Jeśli kolor twojej skóry wywołuje przygnębienie, z pomocą 
przyjdzie wyrównujący krem z linii Sheep Placenta . 
Równoważy on stan skóry, walcząc z zaczerwienieniami i 
łuszczeniem skóry we wrażliwych miejscach, sprawia, że 
kolor skóry jest bardziej równomierny, nasyca skórę wodą, 
podwyższa jej turgor i wyrównuje powierzchnię . 

Czynne składniki Wyrównującego kremu to ekstrakt z 
placenty i kwas hialuronowy . 

Kwas hialuronowy (Hyaluronic acid):
• jeden z ważniejszych, zatrzymujących wodę składników 

skórnych: 1g kwasu hialuronowego absorbuje 3l wody!
• Nie tylko nasyca skórę wodą, ale także tworzy na jej 

powierzchni powietrzną warstwę ochronną nie dając 
jej wyparować; zapobiega odwodnieniu głębszych 
warstw skóry;

• Posiada efekt liftingu;
• Posiada właściwości antyoksydacyjne;
• Genialna logika: nigdy nie dostarcza zbyt dużo płynów 

tam, gdzie ich nie potrzeba i nie pozwala umrzeć z 
pragnienia „zasuszonym” powierzchniom skóry .

Działanie:
• Przyczynia się do zmniejszenia przebarwień, 

wyrównując kolor skóry .
• Nawilża skórę, wspierając naturalne mechanizmy 

ochronne .
• Spowalnia pojawianie się widocznych oznak starzenia .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś na oczyszczoną wcześniej 
skórę twarzy i szyi sprawnymi, kolistymi ruchami, omijając 
obszar wokół oczu .
Idealna dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Poprawa koloru skóry i podniesienie tonu zwiotczałej 
skóry, wyrównanie tonu . 

Opakowanie: 50 g . Kоd: 10302 .
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Linia Sheep Placenta
Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy / 
Anti-Wrinkle Eye Cream

Oczy zdradzają nasz wiek, ponieważ cienka skóra powiek starzeje się jako pierwsza . 
Jest to związane z tym, że zawiera ona mało „wspierających” włókien kolagenowych i 
elastynowych . Do tego dochodzi jeszcze bardzo silne obciążenie mimiczne: oko mruga 
średnio 20 tys . razy na dzień . Tylko staranna pielęgnacja jest w stanie przedłużyć młodość 
tej wrażliwej skóry .
Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z linii Sheep Placenta odżywia i nawilża skórę oczu, 
zmniejszając oznaki starzenia . W jego skład wchodzi ekstrakt z placenty, kwas hialuronowy, 
kolagen, witamina E i olejki eteryczne jojoby .
Olejki eteryczne jojoby (Jojoba esters):
• są wspaniale przyswajane przez skórę, zmiękczają i odżywiają ją, ponieważ ok . jedną 

czwartą powłoki skóry tworzą tłuszcze związane z tłuszczami jojoby .
• Zawiera wysokie estry, które działają jak naturalny czynnik nawilżający i przywraca 

hydro-równowagę skóry .
• Zawierają aminokwasy przypominające w swej strukturze kolagen skóry, dlatego 

przywracają jej elastyczność, przyczyniając się do wygładzania zmarszczek .
• zapewniają podwójną ochronę skóry — przed destrukcyjnym działaniem promieni UV 

i wolnych rodników .

”Unikalny, płynny wosk jojoba ma ogromne 
znaczenie jako zamiennik spermacetu — 

płynnego wosku zwierzęcego, otrzymywanego z głowy 
kaszalota. Specjalistyczne badania amerykańskich 
uczonych wykazały, że chemiczny skład jojoby i 
spermacetu jest identyczny. 
Witamina E (Tocopherol):
• „witamina młodości” skóry, sprawia, że wygląda ona młodziej; odżywia, nawilża, 

regeneruje, wzmacnia warstwę ochronną naskórka;
• Chroni komórki przed wnikaniem wolnych rodników, spowalnia procesy starzenia;
• Sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na działanie promieni UV .

Działanie:
• Błyskawicznie odświeża, zmiękcza delikatną skórę oka .
• Zmniejsza widoczne oznaki starzenia,
• Przyczynia się do wygładzania zmarszczek, nawilża i wzmacnia skórę, zwiększając jej 

elastyczność .
Zastosowanie 
Lekkimi, poklepującymi ruchami nanieś krem na skórę wokół oczu . Nie masuj! Aby 
uzyskać najlepszy rezultat, należy stosować rano i wieczorem .
Idealna dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.
Rezultat
Z dnia na dzień twój wygląd stanie się jaśniejszy, lżejszy i bardziej atrakcyjny!
Opakowanie: 50 g . Kоd: 10307 .
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Linia Sheep Placenta 35+
Peeling do twarzy na bazie placenty /  
Sheep Placenta Facial Peel 

Lista niezbędnych zabiegów dla skóry po 35 roku życia znacznie się wydłuża . W tym 
wieku specjaliści rekomendują, aby ograniczyć zwykłe oczyszczanie i trzymać się zasady 
stosowania peelingów .

”Słowo „peeling” pochodzi od ang. peel — 
„oczyścić od skórki”.

Peeling jest to proces złuszczania zrogowaciałych komórek . Po 35 roku życia w skórze 
zaczynają dominować procesy rogowacenia, grubość warstwy „obumarłych” komórek 
zwiększa się . Jeżeli w odpowiednim czasie nie dokona się „generalnego sprzątania”, 
zrogowaciałe komórki zamkną dostęp powietrza, utrudnią oddychanie, krążenie krwi i 
metabolizm komórkowy .

W skład peelingu na bazie łożyska wchodzi ekstrakt z aloesu i aminokwasy roślinne . 

Ekstrakt z Aloe Vera (Aloe barbadensis extract):
• zawiera ponad 200 biologicznie aktywnych substancji, wśród których znajdują się 

witaminy, aminokwasy, enzymy, minerały i mikroelementy, glikozydy i wiele innych;
• zawiera polisacharydy, które pomagają utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia 

skóry;
• zawiera kwas salicylowy i olejki eteryczne, które zapobiegają powstawaniu trądziku;
• posiada poziom рН odpowiadający naturalnemu poziomowi pH skóry, dlatego dzięki 

działaniu aloesu stabilizuje się równowaga kwasowo-zasadowa;
• posiadada wyjątkowe możliwości zaspokajania potrzeb absolutnie każdego typu skóry . 

Jeśli Twoja skóra płata Ci „figle“, zmieniając się z tłustej w suchą i łuszczącą się, to środki 
kosmetyczne na bazie aloesu są właśnie tym, czego potrzebuje Twoja skóra .

Aminokwasy roślinne (Vegetable amino acids):
• zasadniczo są to białka w rozszczepionej formie, stanowią „budulec“ komórek skóry;
• nawilżają skórę, tworząc na jej powierzchni lekką osłonę nadającą gładkość i 

zmniejszającą utratę wody poprzez komórki;
• zwiększają procesy przemiany materii, zapewniają odporność i zwiększają właściwości 

obronne skóry . 

Działanie:
• Delikatnie usuwa zrogowaciałe komórki .
• Stymuluje naturalne odnowienie skóry, nawilża, posiada efekt odmładzający .
• Wyrównuje powierzchnię skóry, poprawiając koloryt twarzy .

Jak często stosować produkt?
• cera tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• cera normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• cera sucha i wrażliwa — raz na 2 tygodnie .

Zastosowanie
Niewielką ilość peelingu nanieś na oczyszczoną skórę 
twarzy, omijając obszar wokół oczu . Masuj przez 1-2 
minuty, następnie dokładnie zmyj dużą ilością wody . Po 
zastosowaniu peelingu nie należy się opalać, stosować 
maseczek lub innych środków złuszczających przez okres 
2-4 dni, w zależności od rodzaju skóry .

Rezultat
Odnowiona, gładka i sprężysta skóra!!

Opakowanie: 80 g . Kоd: 10301 .
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Siła morskiego żywiołu, która zrodziła antyczną boginię piękna — Afrodytę, jest zawarta 
w kosmetykach z linii Marine Collagen . Są to w najwyższym stopniu luksusowe środki 
przeznaczone dla królowej, która marzy o tym, by wyglądać jak księżniczka . 

Cenne kosmetyczne właściwości wykazują nie tylko organizmy morskie, ale i sama woda; 
słone fale zawierają w sobie praktycznie całą tablicę Mendelejewa .

Tajemnicę morskich głębin w 1904 r. rozwiązał francuski 
badacz ReneQuinton. Pokazał on, że skład chemiczny 
wody morskiej jest niezwykle podobny do składu 
chemicznego plazmy krwi człowieka. 
Środki kosmetyczne z linii Marine Collagen działają bez pośredników, wpływając na 
główny składnik odpowiedzialny za młodość skóry — kolagen .

Uczeni nazywają kolagen „Primus Inter Pares”, co 
w tłumaczeniu z łaciny oznacza „pierwszy spośród 
równych”. U organizmów znajdujących się na 
szczycie drzewa ewolucji, czyli ludzi, niewątpliwie 
najważniejszym białkiem — Primus Inter pares — jest 
kolagen. 40% kolagenu człowieka znajduje się w skórze, 
dlatego to ona jako pierwsza informuje o jego deficycie, 
tworząc zmarszczki.

Tkanka łączna skóry, skóra właściwa, w 70% składa się z kolagenu . To właśnie od niego 
zależy siła, elastyczność i gładkość skóry . Kolagen jest nieustannie produkowany w 
organizmie człowieka, jednak z wiekiem jego ilość zmniejsza się tak, że w okolicach 35 
roku życia jego zawartość jest prawie o połowę mniejsza, niż w wieku 20 lat .

Uzupełnienie niedoboru kolagenu w skórze jest możliwe przy pomocy środków 
kosmetycznych z linii Marine Collagen . Ich głównym składnikiem jest kolagen morski, 
którego struktura jest najbliższa kolagenowi znajdującemu się w organiźmie człowieka — 
właśnie dlatego jest on efektywnie przyswajany przez skórę, która uważa go za „swojego” .

Młodą skórę można porównać 
do nowego materaca, moc i 
elastyczność którego zależy od 
„sprężyn”- włókien kolagenowych. 
Skręcone jak spirale, chronią 
skórę przed rozciągnięciem i 
zwiotczeniem.
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Morski kolagen — odpowienik kolagenu w skórze człowieka:
• wpasowuje się w macierz międzykomórkową i uruchamia mechanizm odbudowy 

ramy kolagenowej z następującą po nim odbudową tkanek .
• Poprawia łączność międzykomórkową, zwiększając przemianę materii i odżywienie 

skóry;
• Tworzy na skórze oddychającą warstwę białkową posiadającą właściwości 

uplastyczniające, wygładzające i zapobiegające utracie wody .

Źródłem kolagenu morskiego, wykorzystywanego do kosmetyków Marine Collagen, 
jest skóra dorsza zamieszkującego głębiny morza (Hydrolyzed Gadidae Protein) i 
bisior (Hydrolyzed Mytilus Edulis Byssus) .

Bisior — to gruczoł mięczaków z gatunku Mytuluis edulis . Mięczaki te tworzą cienkie, 
lecz silne włókna białkowe, które są przymocowane do muszli, kamieni i piasku . Słowo 
„bisior” pochodzi od greckiego bysos „cienkie włókno” . W starożytności z jego nici 
robiono luksusową tkaninę, nazywaną „morskim jedwabiem” . Była ona tak delikatna 
i lekka, że para utkanych z niej rękawiczek mogła zmieścić się w skorupce małego 
orzecha włoskiego .

Z morskiego jedwabiu tkano szaty dla faraonów. 
Dokumenty historyczne wykazują, że pogrzebane 
szaty Chrystusa także były zrobione z tego rzadkiego 
materiału. 

Dziś bisior jest rzadkim i drogim produktem . Jedna małża produkuje 1-2 g nici, a żeby 
otrzymać 200-300 g bisioru, należy oddzielić od muszli 1000 małży . 

Rewitalizujący tonik do twarzy / 
Revitalizing Facial Tonic

Nasza skóra nieustannie się odnawia . Nowe komórki generowane są w dolnej części 
warstwy podstawowej naskórka . Oderwawszy się od głównej membrany, wstępują na 
drogę nieuchronnej śmierci . Stopniowo przesuwając się do warstwy powierzchniowej 
skóry, przekształcają się w martwą, rogową komórkę . 

W młodym wieku odnowienie komórek skóry zachodzi przykładowo co 28 dni, około 
30 roku życia długość tego samego cyklu zwiększa się do 40 dni, a około 40-tki czas 
regeneracji wynosi już od 60 do 80 dni .

Rewitalizujący tonik stymuluje procesy odnowienia skóry . Komórki warstwy 
podstawowej dostają sygnał do pracy we wzmożonym tempie tak, aby zmieścić się w 
czasie sprzyjającym młodej skórze . Do tego przyczyniają się czynne składniki toniku — 
kolagen morski i kwas hialuronowy .

Kwas hialuronowy (Hyaluronic acid) — „wierna stymulacja kolagenu“:
• wypełnia przestrzenie między cząsteczkami długich łańcuchów kolagenu i elastyny, 

utrzymuje ramę skóry w odpowiedniej pozycji, nie pozwalając owalowi twarzy na 
deformację, a skórze na obwisanie i marszczenie się .
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Jeżeli kolagen jest porównywany do sprężyn w materacu 
skóry, to kwas hialuronowy tworzy „wnętrzności“ 
materaca, bez których nie można przywrócić miękkości i 
pięknego wyglądu zewnętrznego. 

Ekstrakt z alg (Algae exstract) — działa jak „energizer” dla komórek:
• Zawiera mineralny koktajl energetyczny: cynku, miedzi i magnezu, który znakomicie 

wypływa na zmęczone komórki:
 V Cynk jest ważnym składnikiem, składającym się z przeszło 200 enzymów biorących 
udział w procesach metabolicznych i odbudowy tkanek;

 V Miedź pomaga w gojeniu się ran i zadrapań, aktywizuje wzrost komórek;
 V Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania enzymów, biorących udział 
w tworzeniu się tkanek łącznych .

Cynk, miedź i magnez są koenzymami ważnego enzymu przeciwutleniającego- dysmutazy 
ponadtlenkowej . Jest to enzym, zmniejszający częstotliwość uszkodzeń w komórkach . 
Neutralizuje działalność najbardziej pospolitych i niebezpiecznych wolnych rodników . 
Ilość dysmutazy ponadtlenkowej w organizmie zmniejsza się z wiekiem, w czasie gdy ilość 
wolnych rodników się zwiększa .

Fakt! 1 kg wodorostów zawiera tyle miedzi, cynku i 
magnezu, ile 10 ton morskiej wody. Wodorosty to jeden 
z najstarszych gatunków na ziemi. Przez niezliczoną 
ilość lat istnienia, rośliny te opanowały właściwość 
zachowywania harmonii w komórce. Są także odporne 
na działanie wolnych rodników.
Pantenol(Panthenol) — prowitamina B5, pochodna kwasu pantotenowego (grec . 
pantos — „wszędzie”) . Kwas pantotenowy jest obecny we wszystkich żywych komórkach:
• posiada właściwości ochronne dla skóry — sprzyja przyspieszonej regeneracji tkanek, 

łagodzi podrażnienie;
• działa jako środek nawilżający, poprawiając poziom nawilżenia warstwy rogowej, 

zmniejsza utratę wody;
• Chroni skórę przed negatywnym działaniem promieni UV .

Alantoinę (Allantoin) otrzymuje się z korzenia żywokostu lekarskiego; rośliny, którą od 
dawien dawna wykorzystuje się do gojenia ran oraz odbudowy uszkodzonych tkanek .
• przejawia właściwości regeneracyjne, pobudza gojenie się powłoki skóry, łagodzi i 

zmiękcza wrażliwą skórę;
• posiada działanie keratolityczne — zmiękcza warstwę rogową skóry, ułatwiając 

usunięcie obumarłych komórek;
• efektywnie zapobiega zatykaniu się porów, tworzeniu się zaskórników (czarnych 

kropek) .

Alantoinę po raz pierwszy 
znaleziono w embrionalnych 
tkankach ptaków; „alantois”, jest 
to nazwa jednej z embrionalnych 
powłok, od których zależą procesy 
formowania się embrionu i wzrostu 
tkanek. Do produkcji kosmetyków, 
alantoinę otrzymuje się z korzeni 
żywokostu lekarskiego. 

Działanie:
• oczyszcza i tonizuje skórę, delikatnie usuwając 

pozostałości makijażu i środków oczyszczających .
• zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie .
• przyczynia się do odnowy naskórka i stymuluje 

produkcję włókien kolagenowych i elastynowych, 
nadaje skórze sprężystość i elastyczność . Zwiększa 
efektywność stosowanych środków pielegnacyjnych .

Zastosowanie
Za pomocą wacika nanieś na oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi .

Idealny dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Skóra staje się gładka, sprężysta i elastyczna . Twarz 
błyszczy zdrowiem i energią . 

Opakowanie: 100 ml . Kоd: 13504 .



86

Linia Marine Collagen
Odmładzający krem na dzień /  
Rejuvenating Facial Day Cream

Po 35 roku życia nasza skóra potrzebuje intensywnej pielęgnacji, działającej na najgłębsze 
warstwy skóry właściwej . Dlatego Odmładzający krem na dzień Marine Collagen zawiera 
kompleks czynnych składników, które podtrzymują wysoką operatywność komórek, 
aktywizując procesy odnowy i regeneracji skóry .

Należy pamiętać, że skuteczność produktu 
kosmetycznego można ocenić dopiero po pełnym cyklu 
odnowy skóry, który w wieku 40 lat trwa 60-80 dni —  
to jest po upływie 2-3 miesięcy nieprzerwanego 
stosowania kremu.
Głównymi składnikami kremu są kolagen morski i kwas hialuronowy, a także skwalen, 
masło jojoba, ekstrakt z wodorostów, witamina E, perła w proszku i arbutyna .• 

Skwalan (Squalane) — dostawca tlenu do skóry:
• jest odpowiednikiem skwalenu, otrzymywanego z oliwy z oliwek i ziaren pszenicy . 

Jednak różni się od niego w pewnym stopniu: jest bardziej odporny na utlenienie, 
zaopatruje skórę w tlen, usprawniając oddychanie komórkowe;

• posiada naturalne pokrewieństwo ze skórą i z łatwością przenika przez naskórek, 
nie pozostawiając odczucia dyskomfortu, tym samym nadając skórze miękkość i 
aksamitność . Tą doskonałą kompatybilność tłumaczy się faktem, iż skwalan jest 
głównym węglowodorem tłuszczów wchodzących w skład powierzchni skóry i stanowi 
15% łoju skórnego dorosłego człowieka;

• badania wykazały, że skwalan, w odróżnieniu od tri-glicerydów i kwasów tłuszczowych 
zawartych w łoju skóry, nie zatyka porów .

Na głębokości 1000 m żyje rekin głębinowy z gatunku  
Centrophorus artomarginatus, który praktycznie 
nie ma do czynienia z promieniami słonecznymi. W 
warunkach braku tlenu pomaga mu przeżyć wątroba, 
której waga stanowi od 25% do 30% całkowitej masy 
ciała rekina. W 1906 r. japoński lekarz Tsudzhimoto 
uzyskał z wątroby morskiego drapieżnika ekstrakt, 
który w późniejszym czasie był identyfikowany  
jako skwalen (od łac. squalus — „rekin”). Skwalen jest 
nienasyconym węglowodorem, który łącząc się  
z wodą, z łatwością może produkować tlen. 

35+ Masło jojoba (Simmondsia chinensis seed oil) — „bliski 
krewniak skóry“:
• jeśli weźmie się pod uwagę skład chemiczny, to okazuje 

się, że nie jest ono olejkiem, a woskiem, wykazującym 
niezwykłe podobieństwo do tłuszczów zawartych 
w łoju skóry, dzięki czemu jest przez nią doskonale 
przyswajany; zmiękcza, nawilża i odżywia skórę .

• zawiera aminokwasy przypominające strukturą kolagen 
skóry, dlatego może przywrócić jej elastyczność, 
przyczyniając się do wygładzenia zmarszczek .  

Unikatowy płynny wosk jojoba ma 
ogromne znaczenie jako zamiennik 
spermacetu — płynnego wosku 
zwierzęcego, otrzymywanego z 
głowy kaszalota. Specjalistyczne 
badania amerykańskich uczonych 
wykazały, że skład chemiczny jojoby i 
spermacetu jest identyczny.
Witamina E (Tocopherol) — „witamina młodości“:
• sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją, nawilża, 

regeneruje, wzmacnia warstwę ochronną naskórka;
• uwalnia komórki od działania wolnych rodników, 

hamując procesy starzenia;
• sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na działanie 

promieni UV;
• uczestniczy w oddychaniu komórkowym i innych 

ważnych procesach komórkowej przemiany materii; 
zapobiega podwyższonej przepuszczalności i kruchości 
naczynek .

Proszek perłowy (Pearl power) — „cenne pożywienie“ 
dla komórek:
• wapń, wchodzący w jego skład, przyczynia sie do 

usuwania toksyn, zwiększenia przemiany materii 
w tkankach, blokuje działanie wolnych rodników, 
wykazując właściwości odmładzające;

• zwiększa produkcję „paliwa“ dla komórek — 
Adenozyno-5-trifosforanu, który w organizmach 
żywych pełni rolę uniwersalnego akumulatora i nośnika 
energii;

• jest naturalnym rozświetlaczem — nie pozwala na 
syntezę melaniny, pomaga przywrócić skórze jej zdrowy 
blask, eliminując plamy i przebarwienia . 
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Perła jest niesłychanie drogim 
składnikiem i jest to uzasadnione, 
bowiem naturalna perła rośnie  
do rozmiaru ziarna grochu w  
ciągu 12 lat.

Аrbutyna (Arbutin), uzyskiwana z liści mącznicy i korzenia 
lukrecji — to „korektor tonu skóry“:
• spowalnia syntezę melaniny, dzięki czemu wykazuje 

właściwości rozjaśniające;
• eliminuje przebarwienia i zapobiega ich dalszemu 

powstawaniu;
• chroni skórę przed wolnymi rodnikami .

Działanie:
• intensywnie nasyca skórę wodą, odświeża i tonizuje .
• stymuluje syntezę kolagenu, przyczyniając się do 

wygładzania niewielkich zmarszczek i wyrównania 
powierzchni skóry, zwiększa sprężystość i elastyczność 
skóry .

• chroni skórę przed negatywnym wpływem wolnych 
rodników .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś starannymi, kolistymi 
ruchami na oczyszczoną wcześniej skórę twarzy i szyi, 
omijając obszar wokół oczu .

Idealny dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Piękniejszy wygląd i stan skóry .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 13501 .
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Działanie:
• regeneruje skórę po codziennym stresie, uzupełnia jej 

rezerwy antyoksydantów .
• przyczynia się do odnowy komórek skóry, zagęszczenia 

jej struktury, zwiększenia elastyczności, zmniejszenia 
głębokości i ilości zmarszczek .

• reguluje równowagę wodno-lipidową skóry, 
wzmacniając naturalne mechanizmy obronne .

Zastosowanie 
Niewielką ilość kremu nanieś starannymi, kolistymi 
ruchami na oczyszczoną wcześniej skórę twarzy i szyi, 
omijając obszar wokół oczu .

Idealny dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia. 

Rezultat
Co noc skóra regeneruje się od wewnątrz, wyglądając 
gładko i sprężyście .

Opakowanie: 30 g . Kоd: 13502 .

Odżywczo-regenerujący krem na noc / 
Nutritious Regenerating Facial Night Cream

Wraz z nadejściem nocy, nasza skóra jest zmęczona — tak, jak i my sami! Jej komórki 
posiadają naturalny 24-godzinny rytm, który zmienia się w zależności od pory . W dzień ich 
celem jest ochrona przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego . Nocą wpływ 
czynników stresogennych znacznie się zmniejsza, a skóra może skoncentrować się na 
procesach regeneracyjnych: produkcji kolagenu i uzupełnieniu zapasów antyoksydantów, 
utraconych w czasie dnia .

Noc — najlepszy czas dla regeneracji komórek skóry: 
nocą zdolność do regeneracji wzrasta trzykrotnie! 
Prawidłowo dobrane środki kosmetyczne dodatkowo 
zwiększają wydajność tego procesu.

Estry oleju słonecznikowego (Sunflower seed oil peg-8 esters) — źródło witaminy F i E:
• witamina F stanowi kompleks wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 

i omega-6, wchodzących w skład błon komórkowych i składników niezbędnych do 
przemiany materii;

• olej słonecznikowy zawiera 12 razy więcej witaminy E niż oliwa z oliwek!
• wzmacnia ochronne właściwości skóry, przyczynia się do jej głębokiego nawilżenia i 

odżywienia;
• jest naturalnym antyoksydantem, chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni 

ultrafioletowych, spowalnia starzenie się skóry, zapewniając jej długotrwałą świeżość 
i elastyczność .

Hydrolizowana perła (Hydrolyzed pearl) — źródło łatwo przyswajalnego białka — 
konchioliny, nazywanej „perłowym białkiem”:
• naturalny środek nawilżający, reguluje równowagę wodną w skórze;
• posiada właściwości detoksykacyjne i antyoksydacyjne, pochłania promienie UV;
• stymuluje krążenie krwi, przyczynia się do aktywnej regeneracji komórek
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Działanie:
• zagęszcza strukturę skóry powiek, zwiększa jej 

elastyczność, posiada efekt liftingu .
• zmniejsza obrzęk i cienie pod oczami .
• odżywia komórki skóry, przyspieszając procesy 

przemiany materii w tkankach .

Zastosowanie
Delikatnie nanieś na skórę wokół oczu, wklepując .

Idealny dla każdego typu skóry powyżej 35 roku życia.

Rezultat
Widoczne zmniejszenie obrzęków i cieni pod oczami, 
korekcja zmarszczek .

Opakowanie: 15 g . Kоd: 13503 .

Wygładzający żel-krem pod oczy /  
Smoothing Eye Gel Cream

Skóra wokół oczu po 35 roku życia w mgnieniu oka reaguje na niedbałą pielęgnację, 
niedostateczną ilość snu lub złe samopoczucie . Dzieje się tak, ponieważ jest ona 
najwrażliwsza, najcieńsza i najbardziej podatna na zmiany wiekowe . Jej budowa różni się 
od budowy skóry na pozostałych obszarach twarzy:
• włókna kolagenowe skóry wokół oczu układają się w kształt siatki, dlatego może ona z 

łatwością się rozciągać;
• kruchość (niska gęstość) tłuszczu podskórnego jest przyczyną częstego występowania 

obrzęku powiek . 

Wygładzający żel-krem pod oczy został stworzony przy uwzględnieniu cech skóry powiek . 
W jego skład włączono główne składniki z linii Marine Collagen —  kolagen morski i kwas 
hialuronowy, a także ekstrakt z liści Centelli Asiatici, wyciąg z nagietka, retinol, masło 
jojoba, ekstrakt z wodorostów, witaminę E i alantoinę .

Ekstrakt z liści Centella Asiatici/(Centella asiatica leaf extract) — „trawa pamięci” . 
Taką nazwę roślina ta zawdzięcza właściwościom zwiększającym ukrwienie mózgu, tym 
samym zwiększającym czynności myślowe . Efekt kosmetyczny tego środka objawia się w 
zmniejszeniu obrzęków . Ekstrakt:
• normalizuje mikrocyrkulację krwi, wzmacnia ściany przewodów krwionośnych, 

przyczynia się do lepszego drenażu płynów,
• jest źródłem magnezu, witaminy A, B, E, K;
• wspiera syntezę kolagenu, dzięki zawartym w nim triterpenoidowym saponinom . 

Ekstrakt z nagietka (Tagetes erecta flower extract) — źródło luteiny (z łac . luteus — 
„żółty”), specjalnego barwnika, zawartego w żółtych roślinach i owocach, a także w żółtku 
jaja:
• dzięki luteinie, gromadzonej w skórze, przyczynia się do tworzenia naturalnej ochrony 

przed promieniami UV .
• zapewnia komórkom niezawodną, przeciwutleniającą ochronę,
• nawilża skórę, normalizuje równowagę wodno-lipidową i poziom pH .

Retinol (witamina A, Retinol) może zadać starzeniu 3 ciosy:
• posiada cudowne właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym może szybko zmierzyć 

się z wolnymi rodnikami;
• aktywizuje procesy regeneracji, w rezultacie skóra lepiej oddycha i ulega nawilżeniu, 

łatwiej przyswaja substancje odżywcze;
• przyspiesza proces podziału komórek skóry (z wiekiem proces ten zwalnia) . „Uzbraja“ 

skórę w porcję witaminy A, stymuluje syntezę kolagenu .

Pierwotnie retinol stosowano przeciw trądzikowi i 
innym chorobom skóry, później odkryto, że posiada  
on cudowny „efekt uboczny” — wygładza zmarszczki.
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Linia Master Herb
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Linia Master Herb
Za europejską kosmetyką stoją osiągnięcia przemysłu chemicznego; za chińską natomiast, 
wielowiekowe doświadczenia uzdrowicieli i specjalistów ziołolecznictwa . Receptury 
środków z linii Master Herb zawierają naturalne składniki, których skuteczność jest 
potwierdzona wieloletnią praktyką tradycyjnej chińskiej medycyny .

W skład kosmetycznej linii Master Herb wchodzą ekstrakty z 14 ziół i roślin: szałwii, 
aloesu, wiciokrzewu, hibiskusa, zielonej herbaty, mięty, kwiatów pomarańczy, kwiatów 
japońskiej lonicery, chryzantemy, jojoby, korzenia jeżówki purpurowej, oczaru 
wirginijskiego . Wszystkie one tworzą kompleksowy system pielęgnacyjny dla skóry 
tłustej i problematycznej . 

Tłusta skóra sama w sobie jest problemem; dostarcza swoim właścicielom mnóstwo 
nieprzyjemności takich jak np . nieestetyczny połysk, rozszerzone pory, czarne kropki 
i trądzik . Nawet przekonanie specjalistów o tym, że taka skóra starzeje się wolniej niż 
skóra sucha, nie przynosi szczególnej pociechy .

Tłusta skóra jest rezultatem nadmiernego działania gruczołów łojowych, produkujących 
sebum (łój skórny) .

Gruczoły łojowe są rozmieszczone na prawie całej 
powierzchni skóry; ich brak można zauważyć jedynie 
na dłoniach i stopach. W miejscach największego 
ukrwienia (owłosiona część głowy, czoło, podbródek, 
plecy) liczba gruczołów łojowych wynosi prawie  
800 na 1 cm2.

Normalnie, łój służy natłuszczeniu skóry i zapewnianiu niezbędnej jej ochrony i na tyle, 
na ile to tylko możliwe, zapobiega odwodnieniu . Jego nadmierna ilość prowadzi do 
zapaleń, zatykania się porów, łuszczenia się skóry i jej podrażnień . 

Komórki gruczołów łojowych to „samobójcy”; 
zgromadziwszy łój, komórki łojowe, zupełnie jak 
samuraj popełniający harakiri, unicestwiają się. Łój jest 
rezultatem samozniszczenia komórek łojowych. 

Proces pielęgnacji tłustej skóry jest nastawiony na regulację pracy gruczołów łojowych . 
Wiele osób nadmiernie pielęgnuje tłustą skórę; niepotrzebnie, bowiem w ten sposób 
można tylko zaostrzyć problem . Przykładowo — przyjęło się, że tłustą skórę należy 
oczyszczać bardzo precyzyjnie, jednak przy takich działaniach cierpi powłoka naskórka, 
co z czasem może spowodować wzrost tłustości i pojawienie się zaskórników .

Czasami można zauważyć wręcz odwrotną sytuację, kiedy to ludzie znający konieczność 
powierzchniowego oczyszczenia tłustej skóry, wybierają środki bogate w nasycone 
tłuszcze i oleje, które nie sprzyjają usuwaniu łoju .

Linia Master Herb powstała z myślą o potrzebach tłustej 
skóry . Czynny składnik środków Master Herb to ekstrakt 
z szałwii . Swoją nazwę szałwia wzięła od łacińskiego 
słowa salvia, co oznacza „uratować” . Starożytni 
Egipcjanie wierzyli w jej ogromną moc nieśmiertelności 
i przedłużenia młodości .

Ekstrakt z szałwii (Salvia miltiorrhiza flower/leaf/root 
extract):
• źródło fitoestrogenów — substancji roślinnych, 

które swoją budową chemiczną przypominają 
estrogen człowieka, przez co są zdolne imitować jego 
działanie na skórze . Przy tym, fitoestrogeny nie tylko 
spowalniają procesy starzenia się, ale także hamują 
nadmierną produkcję łoju, zapobiegając pojawieniu 
się zaskórników i trądziku;

• źródło niezbędnego dla tłustej skóry kwasu linolowego: 
jego deficytowi zawsze towarzyszy występowanie 
trądziku zarówno młodzieńczego, jak i występującego 
u osoby dorosłej . 

Patologiczne funkcjonowanie 
gruczołów łojowych przejawia się 
nie tylko w intensywności, ale także 
i w jakości przemiany gruczołów 
łojowych. Zmniejszenie koncentracji 
kwasu linolowego zmienia pH w 
stronę zasadową i stwarza warunki 
dla rozwoju infekcji bakteryjnej lub 
grzybiczej, a także zaskórników. W 
rezultacie wizytówką skóry staje się 
tłusty połysk, łojotok i trądzik. 
• Źródło witaminy PP — premia dla twarzy: PP 

(kwas nikotynowy), wchodzi w skład enzymów 
uczestniczących w oddychaniu komórkowym; bez tej 
witaminy skóra z pewnością udusiłaby się!

• kwas nikotynowy obniża poziom trójglicerydów i 
kwasów tłuszczowych — składników łoju skórnego;

• kwas nikotynowy uspokaja podrażnioną skórę, 
przyczyniając się do eliminacji zaczerwienień i 
złuszczeń .
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Linia Master Herb
Brak kwasu nikotynowego prowadzi do ciężkiej 
odmiany zapalenia skóry — pelagry (z włoskiego pelle 
agra — «łuszcząca się skóra»). Nazwę „witamina PP” 
można rozszyfrować jako pellagra preventing factor — 
czynnik zapobiegający pelagrze. Nikotyna zawarta w 
tytoniu nie ma z nim najmniejszego związku! 

Żel do mycia twarzy / Cleansing Facial Gel
Główną pomyłką właścicieli tłustej skóry jest ciągłe stosowanie zbyt agresywnych środków . 
W odpowiedzi na to, gruczoły łojowe tylko zwiększają swoją działalność i problem narasta .

Żel do mycia twarzy Master Herb został stworzony specjalnie do codziennego oczyszczania 
tłustej skóry . Delikatnie, ale efektywnie pozbywa się zanieczyszczeń i nadmiaru łoju 
skórnego . Żel wzbogacono o ekstrakt z jojoby . 

Estry jojoby (jojoba esters):
• zawierają pokrewne skórze tłuszcze, które z łatwością w nią wnikają i występują 

jako „przewodnicy“ dla składników środków oczyszczających, przyczyniając się do 
głębokiego oczyszczenia porów;

• uzupełniają niedobór wody i substancji odżywczych, podtrzymują naturalną 
równowagę poziomu pH w skórze .

• zapewniają skórze podwójną ochronę: przed destrukcyjnym działaniem promieni UV 
i wolnych rodników . 

Unikatowy płynny wosk jojoba ma ogromne znaczenie 
jako zamiennik spermacetu — płynnego wosku 
zwierzęcego, otrzymywanego z głowy kaszalota. 
Specjalistyczne badania amerykańskich naukowców 
wykazały, że skład chemiczny jojoby i spermacetu jest 
identyczny. 
Witamina Е (Tocopherol):
• „witamina młodości“ — sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją i nawilża, 

wzmacnia barierę ochronną naskórka;
• uwalnia komórki od działania wolnych rodników, hamując procesy starzenia się;
• czyni skórę odporniejszą na działanie promieniowania UV;
• uczestniczy w oddychaniu tkanek i innych ważnych procesach metabolicznych  

w tkankach, zapobiega nadmiernej przepuszczalności i kruchości naczyń .

Działanie:
• głęboko wnika w pory skóry, usuwając nadmiar łoju 

skórnego, nie wysusza skóry;
• stabilizuje działanie gruczołów łojowych, uspokaja 

skórę i usuwa zaczerwienienia .
• przywraca prawidłowy poziom pH

Idealny dla tłustej skóry w każdym wieku.

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu nanieś na dłoń, wymieszaj z wodą, 
tak aby powstała piana, następnie rozprowadź po skórze 
twarzy i szyi . Masuj przez 1-2 minuty, potem zmyj wodą . 
Aby osiągnąć większą skuteczność, należy stosować wraz z 
innymi środkami z linii Master Herb .

Rezultat
Czysta skóra, bez tłustego blasku, bez zaskórników i 
rozszerzonych porów .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 11319 .
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Linia Master Herb
Przeciwzapalny balsam do twarzy / 
Anti-Acne Facial Lotion

Balsam stosuje się po pierwszym etapie oczyszczenia skóry — po umyciu jej żelem . Pomaga 
usunąć z powłoki skóry wszystko to, co zbędne, przenikając w głąb porów i dokładnie 
je oczyszczając . W odróżnieniu od toników, balsam posiada właściwości dezynfekujące, 
ponieważ został stworzony do walki z trądzikiem .

Słowo „balsam” pochodzi od łac. „lotio” — „mycie, 
ablucja”. Pierwszym balsamem niewątpliwie było 
rozcieńczone z wodą wino winogronowe.
Czynnymi składnikami balsamu są ekstrakty z roślin: szałwii, aloe vera i wiciokrzewu.

Ekstrakt z Aloe Vera (Aloe barbadensis extract) zawiera ponad 200 biologicznie 
aktywnych substancji, wśród których najważniejszymi dla tłustej skóry są: 
• polisacharyd acemannan — stymulujący układ immunologiczny skóry i zwiększający 

zdolność komórek do opierania się bakteriom i wirusom; 
• kwas salicylowy — kwas rozpuszczalny w tłuszczach, płynnie wnikający w gruczoły 

łojowe, rozpuszczający zaskórniki, posiada właściwości odkażające, pomaga w walce 
z trądzikiem .

• posiada poziom рН odpowiadający naturalnemu poziomowi pH skóry, dlatego za 
pomocą działania aloesu, równowaga kwasowo-zasadowa się stabilizuje;

• Aloes jest nazywany „środkiem transportu” dzięki jego właściwości wnikania do 
tkanek organizmu — o 3-4 razy szybciej niż woda . Dzięki temu dobroczynne składniki, 
zawarte w ekstrakcie z aloesu, dość szybko trafiają do głębokich warstw skóry .

”Aloes jest wspaniałym „diagnostą“ i „lekarzem“: 
zna wszystkie potrzeby twojej skóry i może je 

spełnić! Złagodzi podrażnione obszary, wysuszone 
maksymalnie nawilży, a tłuste wybawi od niezdrowego 
połysku.

Ekstrakt z wiciokrzewu (Lonicera Caprifolium Extract):
• zawiera polifenole, stanowiące część barwników owoców i jagód; są one stworzone 

przez naturę w celu ochrony roślin przed szkodliwym działaniem czynników 
środowiskowych, wirusów i szkodników . Polifenole są silnym przeciwutleniaczem dla 
skóry;

• zawiera naturalne kwasy owocowe — jabłkowy i cytrynowy — popularne składniki 
chemicznych peelingów . Zapewniają złuszczenie komórek rogowych naskórka i 
przyczyniają się do odnowy skóry;

• chroni przed promieniami UV: mocne słońce może mieć zarówno pozytywny 
(podsuszyć obszary dotknięte zapaleniem), jak i negatywny (w odpowiedzi na stres, 
nasilają się procesy zapalne i zwiększa się wydajność gruczołów łojowych) wpływ na 
stan tłustej skóry .

Działanie:
• odświeża i tonizuje skórę;
• usuwa nadmiar łoju, przywraca prawidłowy  

poziom pH;
• ekstrakty roślinne uspokajają skórę, przyczyniając się 

do łagodzenia obrzęków i zaczerwienień . 

Zastosowanie
Za pomocą wacika nanieś na oczyszczoną skórę . 
Rozprowadź dokładnie, zwłaszcza po obszarach 
problematycznych, omijając przestrzeń wokół oczu . 
Aby uzyskać jak najlepszy rezultat, stosuj w połączeniu z 
innymi produktami z linii Master Herb . 

Rezultat
Czysta skóra — czyste pory!

Opakowanie: 60 ml . Kоd: 11320 .
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Linia Master Herb
Krem do twarzy na trądzik i blizny / 
Anti-Acne and Scar Facial Cream

Codzienna pielęgnacja problematycznej tłustej skóry nastawiona nie tylko na walkę z 
trądzikiem, ale i likwidację skutków tej walki — spośród których najgroźniejszym jest 
odwodnienie . 

Tłustą skórę należy nawilżać: wiele osób uważa, że 
sucha i odwodniona skóra to synonimy. Jednak w 
rzeczywistości jest różnica. Sucha skóra, po pierwsze, 
cierpi na niedostatek substancji odżywczych i tłuszczów. 
Skóra odwodniona natomiast cierpi tylko na deficyt 
wody, który z ilością tłuszczu nie ma najmniejszego 
związku. Tłusta skóra, przy niedoborze wody, zwiększa 
aktywność gruczołów łojowych — zaczyna produkować 
więcej łoju (aby zatrzymać pozostałości wody).
Krem na trądzik i blizny utrzymuje w normie gospodarkę wodną skóry . Czynne składniki 
kremu to: ekstrakt z szałwii, aloe vera, pantenol i witamina E . 
Pantenol(Panthenol) — prowitamina B5, pochodna kwasu pantotenowego (grec . 
pantos — „wszędzie”) . Kwas pantotenowy jest obecny we wszystkich biologicznych 
tkankach, a przy ich uszkodzeniu, zapotrzebowanie na niego wzrasta . Pantenol:
• posiada właściwości ochronne dla skóry — sprzyja przyspieszonej regeneracji 

tkanek, łagodzi podrażnienia;
• działa jako środek nawilżający, poprawiając poziom nawilżenia warstwy rogowej i 

zmniejszając utratę wody;
• chroni skórę przed negatywnymi czynnikami zewnętrznymi .

Działanie:
• zapobiega tworzeniu się blizn po trądziku . 
• odżywia i nawilża tłustą skórę, reguluje działanie gruczołów łojowych .
• usuwa zaczerwienienia, zmaga się z niedoskonałościami, wyrównuje kolor i 

powierzchnię skóry .
Zastosowanie
Delikatnymi masującymi ruchami nanieś na skórę, do momentu całkowitego 
wchłonięcia . Aby uzyskać lepsze rezultaty, należy stosować z innymi produktami z linii 
Master Herb .
Rezultat
Nawilżona i zregenerowana skóra . Ilość niedoskonałości zmniejsza się, twarz odzyskuje 
zdrowy i piękny wygląd .

Opakowanie: 20 g . Kоd: 11323 .
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Fito-korektor/ «PhytoCorrector»  
Anti-Acne Facial Lotion

Fito-korektor to środek o miejscowym działaniu; stosuje się go punktowo, bezpośrednio 
na zmiany trądzikowe .

Przyjęło się uważać, że tłusta skóra i trądzik są 
problemem młodych ludzi, występującym w czasie zmian 
hormonalnych w organizmie. Jednak i dorośli często 
cierpią na nadmiernie przetłuszczającą się skórę. Według 
statystyk, z trądzikiem zmaga się do 80% populacji 
w wieku od 12-25 lat i odpowiednio 30-40% osób 
mających 25 lat i więcej.
Czynne składniki balsamu to ekstrakt z szałwii, kwiatów wiciokrzewu, chryzantemy, mięty 
pieprzowej . 

Ekstrakt z korzenia jeżówki purpurowej (Echinacea Purpurea Root Extract):
• stymuluje mechanizmy obronne komórek skóry;
• zawiera polisacharydy nawilżające skórę;
• zawiera polifenole, które odpierają ataki wolnych rodników .

Skóra to warstwa ochronna 
organizmu, ciągle musi odpierać 
ataki świata zewnętrznego. Liczne 
mikroby, osiadające na skórze, giną 
w ciągu 20-30 minut.
Ekstrakt z mięty pieprzowej (Mentha Piperita Leaf 
Extract):
• w kontakcie ze skórą możliwe jest odczucie chłodu, 

następuje szybkie zwężenie porów i zmniejszenie 
aktywności gruczołów łojowych;

• zwiększa krążenie krwi i przemianę materii w 
komórkach skóry;

• walczy z trądzikiem, zapobiegając rozwojowi bakterii .

Ekstrakt z chryzantemy (Chrysanthemum Parthenium 
Extract):
• zawiera silne antyoksydanty — witaminy C i E, 

zawartość których w chryzantemie jest większa, niż w 
jakiejkolwiek innej roślinie;

• zwiększa cyrkulację krwi;
• wzbogaca skórę o substancje mineralne: potas, 

magnez, cynk .

Działanie:
• przeciwdziała pojawianiu się trądziku, reguluje 

aktywność gruczołów łojowych .
• usuwa zaczerwienienia, łagodzi skórę, nie pozwalając 

na pojawienie się blizn .
• wzmacnia naturalne siły ochronne skóry .

Zastosowanie
Nanieś bezpośrednio na trądzik kilka razy dziennie . Stosuj 
w połączeniu z innymi środkami z linii Master Herb, aby 
uzyskać najlepszy efekt .

Rezultat
Tajemnica doskonałości jest teraz dostępna także i dla 
Twojej skóry: problem trądziku rozwiązany!

Opakowanie: 10 g . Kоd: 11322 .
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Linia Master Herb
Biokompleks / «BioComplex»  
Anti-Acne Facial Gel

Biokompleks — „szybka pomoc” w zwalczaniu trądziku . Jego czynne składniki 
przyspieszają gojenie się wyprysków i zapobiegają rozprzestrzenianiu się trądziku . 
Biokompleks zawiera ekstrakt z hibiskusa, chryzantemy, zielonej herbaty, kamforę, 
mentol i pantenol .

Ekstrakt z hibiskusa (Hibiscus sabdariffa flower extract):
• źródło kwasu winnego, jabłkowego i cytrynowego, które zapewniają głębokie 

oczyszczenie porów i złuszczenie zrogowaciałych komórek skóry;
• źródło witaminy C i flawonoidów, składników antyoksydacyjnej ochrony skóry;
• źródło polisacharydów, normalizujących hydrobalans skóry

ЭEkstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis leaf extract):
• silny antyoksydant, nie niszczący błony lipidowej, wzmacnia barierę naskórka i 

zmniejsza utratę wody;
• zawiera taniny, które zwiększają cyrkulację krwi w skórze, tonizują skórę, wykazują 

działanie przeciwdrobnoustrojowe;
• zawiera kofeinę zwężającą pory i aktywizującą przemianę materii w skórze .

Kamfora (Camphor) — otrzymywana jest z drzewa kamfory:
• zwęża pory, reguluje pracę gruczołów łojowych;
• działa przeciw drobnoustrojom, pomaga pozbyć się trądziku;
• posiada lekkie działanie rozjaśniające .

Mentol (Menthol):
• zwęża pory, obniża aktywność gruczołów łojowych;
• zwiększa cyrkulację krwi i przemianę materii w komórkach skóry;
• walczy z trądzikiem, zapobiegając namnażaniu się bakterii .

Działanie:
• wspomaga szybkie pozbycie się trądziku i zapobiega jego ponownemu pojawieniu się .
• zwęża pory i reguluje aktywność gruczołów łojowych .
• wspiera proces regeneracji komórek naskórka .

Zastosowanie
Nanieś 2-3 razy dziennie na miejsca zapalenia i skórę wokół nich . Aby osiągnąć jak 
najlepszy efekt, stosuj razem z innymi produktami z linii Master Herb .

Rezultat
Pryszcze znikają w 1-2 dni .

Opakowanie: 25 g . Kоd: 11321 .
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Linia Master Herb
Ekstrakt z wodorostów:
• rekompensuje utratę wody w skórze dzięki zawartości 

kwasu alginowego, który absorbuje wodę w ilości 
przekraczającej jego własną masę trzysta razy . 

• reguluje równowagę kwasowo-zasadową w skórze, 
przyczyniając się do zmniejszenia produkcji łoju 
skórnego . 

Norma kwasowo-zasadowa w skórze 
waha się od 4,5 do 5,5. Przy bardzo 
suchej skórze może ona wynosić 
3,5. Sucha skóra posiada nadmiar 
kwasów, które nie pozwalają na 
namnażanie się bakterii — dlatego 
właściciele takiej skóry nie cierpią 
z powodu trądziku. Tłusta skóra, 
odwrotnie, jest głównie zasadowa. 
Środowisko zasadowe sprzyja 
namnażaniu się drobnoustrojów i 
bakterii. 
Ekstrakt z wodorostów normalizuje pH tłustej skóry, 
przesuwając go w stronę kwasową . To zwiększa 
zdolność skóry do przeciwdziałania atakom patogennych 
mikroorganizmów — twórców trądziku .

Działanie:
• głęboko oczyszcza skórę, pomaga wyeliminować plamy 

po trądziku i blizny, zapobiega nawrotom trądziku .
• stymuluje odnowę komórek, pomaga wyrównać kolor i 

powierzchnię twarzy .
• normalizuje działanie gruczołów łojowych, przywraca 

równowagę wodno-lipidową, przeciwdziała utracie 
wody .

Zastosowanie
Nałóż maseczkę na oczyszczoną wcześniej skórę twarzy, 
trzymaj 15-20 minut, następnie zmyj pozostałości wodą . 
Należy stosować maseczkę codziennie przez okres 2 
tygodni, 2-3 razy w tygodniu .
Rezultat
Gładka skóra, piękny i równy kolor twarzy .
Opakowanie: 35 g . Kod: 11307 .

Przeciwtrądzikowa oczyszczająca maseczka 
do twarzy / Anti-acne and scars face 
cleansing mask

Tłustej skórze bardzo często towarzyszą blizny — ślady długiej i opornej walki z trądzikiem . 
Nie wolno ich „zetrzeć” za pomocą peelingów, ponieważ środki te są adresowane do 
zdrowej skóry: dowolny peeling, nawet najdelikatniejszy, tylko rozprzestrzeni infekcję i w 
miejscu jednego pryszcza rozkwitnie kilka . Oprócz tego, peeling może wywołać dodatkowy 
uraz do już istniejących stanów zapalnych na skórze .

Prawdziwym dobrodziejstwem dla skóry tłustej jest specjalna maska oczyszczająca na 
trądzik i blizny . Zawiera ona kwasy AHA i BHA. 

Kwasy AHA (alfa-hydroksylowy) otrzymały wspólną nazwę „owocowe”, ponieważ jako 
pierwsze zostały odnalezione w owocach . Należą do nich kwas glikolowy, mlekowy, 
jabłkowy, winowy, itp . Delikatnie oczyszczają skórę z nadmiaru łoju i obumarłych komórek, 
pozbawiają defektów, wyrównując powierzchnię i kolor twarzy .

Już starożytni Grecy i Egipcjanie stosowali kwas mlekowy 
(kwaśne mleko), glikolowy (sok z trzciny cukrowej), 
winowy (osad winny) i inne kwasy (soki owoców i jagód), 
aby odmłodzić skórę.
Kwas glikolowy jest zawarty w trzcinie cukrowej oraz w zielonych winogronach . Posiada 
cząsteczki o niezwykle małej masie w rzędzie AHA, dlatego z łatwością przenika przez 
barierę naskórka, charakteryzując się najbardziej widocznym skutkiem działania . 

Kwas mlekowy jest zawarty w kwaśnym mleku, jogurcie, borówce, męczennicy, syropie 
klonowym, jabłkach, soku pomidorowym, winogronach . Posiada wyraźne działanie 
nawilżające i złuszczające .

Kwas jabłkowy zawarty jest w owocach i warzywach, zwłaszcza w jabłkach i pomidorach . 
Złuszcza i stymuluje komórki, zwiększa metabolizm w komórce .

Kwas winowy, zawarty jest w dojrzałych winogronach, starym winie, pomarańczach . 
Wykazuje właściwości złuszczające, rozjaśniające i nawilżające .

Kwas cytrynowy zawarty jest w owocach cytrusowych (cytrynie, limonce, grejpfrucie, 
pomarańczy) . Wykazuje na skórze działanie rozjaśniające, które zwiększa się przy 
współdziałaniu z kwasem winowym . Posiada właściwości antyoksydacyjne i bakteriobójcze . 

W połączeniu z kwasami owocowymi stosuje się kwasy BHA (beta-hydroksylowe). 
Główną różnicą między kwasami AHA i BHA jest to, że kwasy AHA rozpuszczają się w 
wodzie, a BHA w tłuszczach . Kwasy rozpuszczające się w tłuszczach są w stanie przenikać 
do przewodów gruczołów łojowych i rozpuszczać je . W skład peelingu na bazie łożyska 
wchodzą kwas salicylowy, najbardziej wyróżniający się przedstawiciel BHA . Zawarty 
w postaci estrów w korze brzozy i liściach golterii . Posiada właściwości keratolityczne 
(złuszczające) i odkażające . 
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Linia Master Herb
Oczyszczający plaster na nos „czyste 
pory”Clear Pore Purifying Strip /  
Purifying Clear Pore Nose Strip

Dla tłustej skóry niezmiernie ważne jest głębokie oczyszczenie porów . Inaczej nie 
pozbędziemy się czarnych kropek i zaskórników .

Zaskórnik (łac. comedo, comedonis — „żarłok”), 
jest to por przepełniony mieszaniną gęstego łoju i 
zrogowaciałych komórek. Tworzy się mała rurka, której 
«wierzchołek» utlenia się w kontakcie z powietrzem, 
nabierając ciemnego koloru.
Zaskórniki lubią przebywać w samym centrum uwagi, czyli na nosie . W pozbyciu się 
ich pomoże oczyszczający plaster na nos „czyste pory” z linii Master Herb . Bawełniana 
powłoczka plastra przepełniona jest czynnymi składnikami, między innymi minerałem 
bentonit i ekstraktem z oczaru wirginijskiego . 

Bentonit (Bentonite): 
• naturalny minerał; od gliny odróżnia się tym, że przy zmieszaniu z cieczą zamienia  

się w żel;
• wchłania zanieczyszczenia i tłuszcz skórny;
• uwalnia skórę od toksyn .

Ekstrakt z oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana leaf extract):
• ściąga pory nie mniej efektywnie niż specjalistyczne balsamy, zmniejsza ilość wydzieliny 

gruczołów łojowych;
• źródło taniny, posiadającej funkcje bakteriobójcze;
• źródło bioflawonoidów, wykazujących właściwości antyoksydacyjne .

”Oczar wirginijski — wieloletni krzew; znany jako 
„orzech wiedźmy”. Taką nazwę otrzymał dzięki 

swoim zadziwiającym właściwościom: uschnięte krzewy 
czasem zupełnie niespodziewanie zaczynają kwitnąć w 
środku jesieni. Kwiaty oczaru wirginijskiego są bardzo 
odporne na zimno: w nocy twardnieją pod wpływem 
mrozu, w dzień się otwierają. Ciekawym również jest 
fakt, że oczar wirginijski nie boi się żadnych szkodników. 

Zastosowanie
Ściągnij powłokę ochronną, naklej plaster na uprzednio 
oczyszczony, wilgotny obszar nosa . Upewnij się, że 
przylega on mocno do skóry . Po upływie 10-15 minut 
ściągnij plaster . W zależności od potrzeby, stosuj 1-3 razy 
w tygodniu . 

Rezultat
Oczyszczona skóra bez inhalacji, a nawet bez kosmetologa!

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 11317 .
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Linia Master Herb
Oczyszczający plaster na nos „węgiel 
bambusowy” / Bamboo Charcoal Nose 
Cleansing Strip

Fakt: 75% ludzi ma zaskórniki, przy czym czarne kropki 
mogą pojawić się i na suchej, i na normalnej skórze . 
Jednak tłusta skóra jest tutaj bezkonkurencyjna .
Podstawę oczyszczającego plastra tworzą: ekstrakt z bambusa — naturalny pochłaniacz, 
który niczym magnes wyciąga zanieczyszczenia z porów; kwas mlekowy, witamina E i 
dwutlenek tytanu .

Ekstrakt z bambusa (Bambusa arundinacea leaf extract): 
• zatrzymuje namnażanie bakterii: gdziekolwiek nie znajdowałaby się ta roślina: w 

błocie, mule itp ., nie gnije, nie pokrywa się ani pleśnią, ani grzybem . Na powierzchni 
naturalnego włókna bambusowego w ciągu 24 godzin ginie 80% bakterii;

• zawiera krzem, nieodzowny mikroelement skóry (podobnie jak wapń dla kości); bez 
krzemu skóra stałaby się wiotka, skłonna do wyprysków i szybkiego starzenia się .

• wiąże wodę i chroni skórę przed wysuszaniem, utrzymuje prawidłowy poziom pH .

Kwas mlekowy (Lactic acid): 
• stymuluje złuszczanie się zrogowaciałych warstw i odnowę naskórka;
• posiada najpotężniejsze właściwości nawilżające spośród wszystkich kwasów AHA, 

gdyż wchodzi w skład naturalnego czynnika nawilżającego skóry (NMF);
• dzięki higroskopijnym cząsteczkom, jest zdolny wiązać wodę i przenikając w głąb 

skóry, dostarczać ją do najgłębszych partii naskórka .
• przeciwdziała rozmnażaniu się bakterii .

Działanie:
• w naturalny sposób pochłania zanieczyszczenia, oczyszczając i ściągając pory;
• usuwa podrażnienia i odżywia skórę;
• normalizuje równowagę wodną w skórze, stymuluje procesy przemiany materii w 

komórce .

Zastosowanie
Zdejmij powłoczkę ochronną, naklej plaster na uprzednio oczyszczony, wilgotny obszar 
nosa . Upewnij się, że plaster mocno przylega do skóry . Po upływie 10-15 minut ściągnij 
go . Stosuj według potrzeby, 1-3 razy w tygodniu .

Rezultat
Wszystkie zanieczyszczenia zgromadzone w porach skóry pozostają na plastrze . Pory 
nie są już tak widoczne, skóra znów oddycha!

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 11325 .
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Technologie SPA

Organizm żywy — to życiodajna woda.

Leonardo da Vinci

W jednej z wersji, SPA to skrót od łacińskiego wyrażenia Sanus per Aqua, co w dosłownym 
tłumaczeniu brzmi „zdrowie poprzez wodę” . Już w V w . p . n . e . grecki myśliciel i uczony 
Herodot stworzył metodykę zastosowania wody mineralnej w lecznictwie . Nieco później 
znany uzdrowiciel, Hipokrates, wspominał w swoich pracach o korzyściach i niezwykłych 
właściwościach morskiej, solankowej i słodkiej wody . Starożytni Rzymianie, wziąwszy pod 
uwagę doświadczenie Greków, wymyślili termy- sauny . 

Dziś SPA to cały przemysł i kompleks wyszukanych kosmetycznych procedur, które 
wykorzystują niezwykle cenne naturalne składniki, przywracające równowagę nie tylko 
ciału, ale i duszy . Środki kosmetyczne z linii SPA technology obejmują najlepsze tradycje 
SPA i łączą w sobie „składniki rozkoszy” (proszek perłowy, hydrolizowane białko perły i 
hydrolizowany jedwab) . W skład linii SPA technology wchodzą składniki nastawione na 
zaspokojenie najważniejszej potrzeby skóry — nawilżenia . 

Nasza skóra praktycznie w 2/3 składa się z wody, co w przybliżeniu odpowiada 8 litrom . 
Przy tym, w skórze znajduje się 25-35% wody naszego całego organizmu . Woda jest 
niezbędna skórze do prawidłowego działania, tak jak tlen płucom . 

Starzenie zaczyna się, gdy organizm traci wodę. 
Badania wykazują, że niedostateczna zawartość wody 
w komórkach naskórka i skóry właściwej prowadzi do 
naruszenia wszystkich procesów przemiany materii i 
regeneracji skóry. Dlatego też, procedury SPA powinno 
się organizować dla skóry 365 dni w roku.
Latem skórę należy nawilżać, ponieważ:
• z powodu gorąca często się poci i traci wodę;
• w klimatyzowanych pomieszczeniach powietrze jest niesłychanie suche, dlatego skóra 

traci zapasy wody 2-3 razy szybciej niż na ulicy;
• promienie UV naruszają naturalną barierę naskórka, co prowadzi do zwiększenia 

utraty wody przez naskórek .

Zimą skórę należy nawilżać, ponieważ:
• przy niskich temperaturach, woda z powierzchni skóry bardzo szybko paruje; dlatego 

stwierdzenie, że zimą nie trzeba stosować środków nawilżających jest karygodne;
• w ogrzewanych pomieszczeniach powietrze jest bardzo suche, dlatego skóra łatwo 

traci zapasy wody,
• zimny wiatr, mróz, przyczyniają się do naruszenia bariery naskórka, co pociąga za sobą 

zwiększenie utraty wody przez naskórek .

Przyroda obdarowała skórę własnym systemem 
nawadniania . Posiada ona mechanizm poboru wody, który 
„wydobywa” wodę z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł, 
jest więc naturalnym czynnikiem nawilżającym (NMF) . 
Znajduje się on w warstwie rogowej i składa się z kompleksu 
cząsteczek organicznych: aminokwasów, tłuszczów, łoju, 
minerałów, innych substancji pochłaniających wodę z 
powietrza i środków kosmetycznych, utrzymujących ją w 
naskórku .

”Przy nieobecności cząsteczek 
naturalnego nawilżającego 

czynnika, utrata wody w warstwie 
rogowej wynosiłaby 8,5 l na dobę.

Za zatrzymanie wody w skórze odpowiada lipidowa 
bariera naskórka, będąca strukturą obronną, główną 
przegrodą chroniącą przed wyparowaniem płynów . Białka 
naskórka przybierają rolę „cementu”, spajającego ze sobą 
komórki naskórka . Jeśli w „cemencie” pojawią się luki, 
skóra traci właściwości ochronne, a woda intensywnie 
wyparowuje z niej . Ten proces utraty wody przez 
naskórek (TEWL — Transepidermal Moisture Loss) jest 
jedną z głównych przyczyn odwodnienia .

SPA — ratunek dla skóry:
Czynne składniki linii SPA technology:
• mają zdolność „ugaszenia pragnienia” skóry: 

intensywnie nasycają ją wodą;
• przywracają fizjologiczne nawilżenie skóry — naturalny 

nawilżający czynnik (NMF);
• chronią skórę przed „wyciekiem wody”, „łatając dziury” 

w barierze naskórka i zmniejszając utratę wody przez 
naskórek (TEWL) .
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Żel do mycia „Naturalne piękno” /  
Natural Beauty Cleansing Gel 

Jedną z najczęstszych przyczyn odwodnienia skóry jest użycie zbyt agresywnych środków 
oczyszczających .

Podstawę żelu do mycia „naturalne piękno” stanowi miękki, oczyszczający składnik, często 
stosowany w dziecięcej kosmetyce i biokosmetyce — Kokamidopropylobetaina .

Kokamidopropylobetaina (Cocamidopropyl betaine) to miękka, powierzchniowo 
czynna substancja, otrzymywana z olejku kokosowego .

Jego amfoteryczny (od greckiego amphoteros — „i on i inni»), charakter tłumaczy się 
obecnością różnych grup funkcjonalnych, z których jedne mają kwasowy, a inne zasadowy 
charakter . Dlatego też równowaga kwasowo-zasadowa kokomidopropylobetainy jest 
zgodna z poziomem pH skóry twarzy, który waha się od 4,5 (dla typu tłustego) do 5,5 (dla 
suchego typu) .

W skład żelu wchodzi seboregulator — eter celulozy .

Eter celulozy (Hydroxyethylcellulose) ma działanie odtłuszczające; zasysa tłuszcz tak, jak 
gąbka wodę . Nie drażni skóry, ma zastosowanie w przemyśle spożywczym i medycynie 
jako stabilizator i składnik zatrzymujący wodę .

Eter celulozy — to pochodna celulozy (z franc . cellulose, łac . cellula, dosłownie — „pokoik, 
szafka, klatka”) . Celuloza jest jednym z najpowszechniejszych polisacharydów, stanowi 
główną część składową ścian komórkowych roślin, odpowiada za siłę i elastyczność 
tkanek roślinnych .

Żel „naturalne piękno” został wzbogacony o antyseptyczny składnik — triklosan .

Triklosan (Triclosan), zsyntetyzowany w 1965 r . w Szwajcarii i od tej pory stosowany jako 
składnik środków pielęgnacyjnych do ust, skóry rąk, włosów i innych środków higieny 
osobistej .

Fakt: w kolonii złożonej ze 100 gatunków bakterii, 99 
śmiertelnie boi się triklosanu
Działanie:
• wspaniale oczyszcza skórę z makijażu, łoju skórnego i zewnętrznych zanieczyszczeń, 

nie podrażniając zewnętrznej bariery naskórka . 
• reguluje równowagę tłuszczu w skórze, matując ją .
• przeciwdziała powstawaniu trądziku, poprawia kolor skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu zmieszaj z wodą tak, aby uzyskać pianę, nanieś na wilgotną skórę 
twarzy i szyi, masuj przez 1-2 minuty, następnie zmyj ciepłą wodą .

Idealny dla wszystkich typów skóry, w każdym wieku.
Rezultat
Uczucie komfortu i naturalnego oczyszczenia skóry . 

Opakowanie: 150 g . Kоd: 10203 .

Według statystyk, w 50 % 
przypadków odwodniona skóra 
staje się taka poprzez niewłaściwą 
pielęgnację.
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Żel do mycia „zielona herbata” Green Tea 
Cleansing Gel / Green Tea Cleansing Gel 

Środek kosmetyczny zawiera delikatne oczyszczające składniki (Kokamidopropylobetainę, 
ester celulozy), które delikatnie usuwają zanieczyszczenia i łój skórny, nie naruszając 
właściwości ochronnych naskórka i zachowując naturalny poziom pH skóry . Żel do mycia 
jest wzbogacony o ekstrakt z zielonej herbaty .

Ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis leaf extract) — źródło witaminy C, E, B1, 
K, E, PP, P i olejku eterowego, zawierającego ponad 100 korzystnych dla skóry składników:
• zawarte w nim taniny umacniają naczynia krwionośne, przyspieszają obieg krwi w 

skórze;
• zawiera bogaty kompleks antyoksydantów, który chroni skórę przed głębokim 

wnikaniem wolnych rodników;
• zawiera polifenole zapobiegające niszczeniu błony lipidowej, zwiększające barierę 

ochronną naskórka, zmniejszające utratę wody przez naskórek .

Działanie:
• delikatnie i efektywnie oczyszcza skórę, nie naruszając równowagi kwasowo-zasadowej;
• ściąga pory, hamuje nadmierną aktywność gruczołów łojowych .
• przywraca skórze matowość, poprawia kolor skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu zmieszaj z wodą do momentu uzyskania piany, następnie nanieś na 
wilgotną skórę twarzy i szyi, masuj przez 1-2 minuty, zmyj ciepłą wodą .

Rezultat
Czysta skóra bez podrażnień i uczucia napięcia .

Opakowanie: 150 g . Kоd: 10201 .

Mleczko do mycia „Morskie wodorosty”/ 
Seaweed Cleansing Milk 

Mleczko do mycia delikatnie oczyszcza powierzchnię skóry z zanieczyszczeń i łoju 
skórnego, pozostawiając uczucie naturalnego odświeżenia i komfortu . W skład środka 
kosmetycznego wchodzą naturalnie nawilżające „morskie” składniki: ekstrakt z 
wodorostów i hydrolizowane białko perły .

Ekstrakt z wodorostów (Algae Extract):
• koncentrat korzystnych składników uzyskiwanych z morskiej wody i soli, efektywnie 

wzbogacający skórę minerałami, witaminami A, B2, C, E, D, które stymulują i regenerują 
komórki skóry;

• źródło polisacharydów, które pochłaniają wodę z powietrza; substancje te tworzą na 
skórze oddychającą błonkę, która absorbuje wodę z powietrza nie pozwalając na jej 
wyparowanie; woda jest dosłownie „zapieczętowana” w „kopercie”, dlatego też efekt 
nawilżający polisacharydów utrzymuje się przez długi czas .

• główny polisacharyd to ekstrakt z wodorostów — kwas 
alginowy, który pochłania wodę w ilości trzysta razy 
przewyższającej jej własną masę .

Wodorosty są prawie 10 razy 
bogatsze w mikroelementy niż 
rośliny lądowe. 
Hydrolizowane białko perły (Hydrolyzed conchiolin 
protein) — źródło łatwo przyswajalnego białka — 
konchiolinu, w składzie którego można wyróżnić ponad 20 
wzajemnie związanych aminokwasów, które przypominają 
aminokwasy naturalnego czynnika nawilżającego skóry 
(NMF):
• jest naturalnym czynnikiem nawilżającym, reguluje 

równowagę wodną skóry;
• posiada właściwości detoksykacyjne i antyoksydacyjne, 

pochłania promienie UV;
• stymuluje krwiobieg, przyczyniając się do aktywnej 

regeneracji komórek;
• rozjaśnia skórę .

Działanie:
• delikatne mleczko ostrożnie oczyszcza skórę, nie 

pozostawiając uczucia suchości i napięcia .
• utrzymuje naturalny poziom pH w skórze .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry . 

Zastosowanie
Niewielką ilość mleczka nanieś na twarz starannymi, 
kolistymi ruchami . Masuj 1-2 minuty, następnie dokładnie 
zmyj zimną wodą .

Rezultat
Skóra nabiera zdrowego i błyszczącego wyglądu .

Opakowanie: 150 g . Kоd: 10204 .
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Żel do mycia „Ocean piękna” / 
Ocean Beauty Cleansing Gel

W skład żelu do mycia „Ocean piękna” wchodzi kompleks składników naturalnego 
czynnika nawilżającego skóry (NMF): sól sodowa kwasu karboksylowego, kwas mlekowy 
i mleczan sodu . Żel został wzbogacony o aminokwasy kolagenu i retinol (witaminę A) . Sól 
sodowa kwasu karboksylowego (Sodium PCA) — naturalny aminokwas, jest otrzymywana 
z warzyw, cukru lub skrobi, stanowi podstawę procesu naturalnego nawilżenia skóry:
• efektywnie pochłania i zatrzymuje płyny, utrzymuje optymalny poziom nawilżenia;
• zmiękcza skórę, zmniejsza łuszczenie się i podrażnienie suchych powłok skóry .

Kwas mlekowy (Lactic acid) — włada najmocniejszymi właściwościami nawilżającymi 
spośród wszystkich kwasów AHA, gdyż jest on naturalnym nawilżającym składnikiem 
skóry:
• wchodzi w skład naturalnego czynnika nawilżającego skóry (NMF), dlatego skutecznie 

nawilża i utrzymuje optymalną równowagę gospodarki wodnej naskórka; 
• stymuluje złuszczanie łusek rogowych i odnowę naskórka, co sprzyja zwiększeniu 

zawartości funkcjonalnie aktywnego naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) i 
związanej z nim wody .

• Dzięki higroskopijnym cząsteczkom może wiązać wodę i, przenikając w głąb skóry, 
dostarczać ją do najgłębszych warstw naskórka .

Mleczan sodu (Sodium lactate) — pochodna kwasu mlekowego:
• „fizjologiczny” nawilżacz skóry, w składzie niezwykle podobny do naturalnych 

czynników nawilżających, dlatego mleczan sodu czynnie uzupełnia deficyt wody w 
skórze;

• przywraca poziom pH do fizjologicznej normy;
• hamuje wzrost obcych dla skóry mikroorganizmów .

Mleczan sodu ma zastosowanie w przemyśle 
spożywczym jako środek utrzymujący wodę i regulujący 
kwasowość. 
Aminokwasy kolagenu (Collagen amino acids):
• kwas glutaminowy, leucyna, lizyna, asparagina, glicyna, walina, przenikające w głębsze 

warstwy skóry, przyczyniają się do jej regeneracji;
• wzmacniają „ramę” kolagenową skóry — wbudowują się w strukturę włókien 

kolagenowych, gdzie są wykorzystywane jako „części zamienne”;
• nawilżają skórę, nadając jej sprężystość .

Retinol (witamina A, Retinol):
• posiada silne właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym może szybko zmierzyć się z 

wolnymi rodnikami;
• aktywizuje procesy regeneracji; w rezultacie skóra lepiej oddycha i ulega nawilżeniu, 

łatwiej przyswaja substancje odżywcze;
• przyspiesza proces podziału komórek skóry (z wiekiem proces ten zwalnia) . „Uzbraja“ 

skórę w porcję witaminy A, stymuluje syntezę kolagenu .

Działanie:
• skutecznie oczyszcza powierzchnię skóry, ściąga pory .
• wspomaga pracę składników naturalnego czynnika 

nawilżającego skóry, normalizuje jej równowagę 
wodno-lipidową;

• aktywizuje naturalne mechanizmy obronne skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu zmieszaj z wodą do momentu 
powstania piany, nanieś na wilgotną skórę twarzy i szyi, 
masuj przez 1-2 minuty, następnie zmyj ciepłą wodą .

Idealny dla wszystkich typów skóry, w każdym wieku.

Rezultat
Czysta, miękka i nawilżona skóra .

Opakowanie: 150 g . Kоd: 10202 .
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Mleczny peeling / Milk Peeling

Peeling (z ang. peel — „oczyszczać, ściągać skórkę”) to kosmetyczna procedura 
nastawiona na usunięcie zagęszczonych warstw rogowych naskórka .

Od stanu skóry zależy nie tylko jej zewnętrzny wygląd, ale także jej świeżość, kolor i 
nawilżenie . Na powierzchni głównych komórek naskórka — keratynocytów — znajduje 
się kompleks cząsteczek naturalnego czynnika nawilżającego NMF . Pochłaniają one 
wodę z powietrza i zatrzymują ją, tworząc wodną „poduszkę”, z której w warunkach 
kryzysowych nasza skóra może „pić” . NMF jest najbardziej obecny w młodych komórkach, 
a w starych, zrogowaciałych łuskach po prostu niszczeje . W odpowiedzi na złuszczanie 
zrogowaciałych komórek, przyspieszane są procesy odnowy keratynocytów, i, w 
następstwie, zwiększa się koncentracja naturalnego czynnika nawilżającego.

Peeling z linii SPA technology eksfoliuje (złuszcza) warstwę komórek rogowych, stymulując 
naskórek do regeneracyjnych przemian jakościowych .

Peeling czy scrub?
Różnicę między scrubem a peelingiem można zauważyć biorąc pod uwagę charakter 
ich działania . Scrub jest mechanicznym oczyszczaniem skóry, usuwa obumarłe komórki 
za pomocą ziarnistych cząstek (łac . słowo „abrazio” oznaczało skrobanie, drapanie) . Ta 
procedura jest dość traumatyczna dla skóry . Peeling natomiast usuwa obumarłe komórki 
rozpuszczając je, nie podrażniając skóry . Rozpuszczenie zachodzi za sprawą kwasów .

Głównym komponentem peelingów SPA technology jest kwas jabłkowy .

Kwas jabłkowy (Malic acid) — jeden z najpopularniejszych kwasów owocowych AHA, 
zawarty w licznych owocach i warzywach, szczególnie w jabłkach i pomidorach:
• rozpuszcza tłuszcze i zrogowaciałe warstwy naskórka, oczyszczając skórę z martwych 

komórek;
• stymuluje procesy odnowy komórek skóry, zwiekszając zawartość funkcjonalnie 

aktywnego naturalnego czynnika nawilżającego skóry
• pobudza działalność fibroblastów, usprawniając syntezę kolagenu i kwasu 

hialuronowego, co prowadzi do znacznego zwiększenia poziomu nawilżenia skóry .

Właściwości nawilżające Mlecznego peelingu zostały wzmocnione o hydrolizowane białka 
mleka, które minimalizują reakcje spowodowane podrażnieniem skóry oraz przyspieszają 
procesy regeneracyjne .

Hydrolizowane białko mleka (Hydrolyzed milk protein):
• zwiększa zdolności życiowe komórek, zmiękczając i nawilżając nawet najbardziej suchą 

i wrażliwą skórę;
• zawiera cytokiny — czynniki wzrostu komórek skóry, przyspieszające procesy 

regeneracji . Czynniki wzrostu instruują ciało co do ilości produkowanych komórek 
oraz miejsca, do którego należy je wysłać; w ten sposób stymulowane są podziały 
komórkowe, zachodzi naturalne odnowienie .

• zawierają laktoferynę — białko będące silnym 
antyoksydantem, zapobiegające utlenianiu się 
tłuszczów w błonie komórkowej . W ten sposób 
ochrania komórkę przed naruszeniem procesów 
życiowych — przez błonę komórkową otrzymuje ona 
substancje odżywcze i „utrzymuje więź” z innymi 
komórkami . Laktoferyna to immunostymulator, który 
zwiększa aktywność komórek odpornościowych 
skóry — mikrofagów .

Działanie:
• zapewnia złuszczenie powierzchniowej warstwy 

naskórka, dokładnie oczyszcza i ściąga pory .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry .
• sprzyja wzmocnieniu syntezy kolagenu, elastyny i 

kwasu hialuronowego .
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając widoczność 

głębokich .
• poprawia kolor skóry, rozjaśnia przebarwienia, 

nadając skórze matowość i sprężystość .

Zastosowanie
Niewielką ilość peelingu nanieś na oczyszczoną twarz 
omijając przestrzeń wokół oczu, masuj przez 1-2 minuty . 
Następnie dokładnie zmyj letnią wodą . Po zastosowaniu 
peelingu nie należy się opalać, ani stosować żadnych 
środków złuszczających . 

Przeciwwskazania dotyczące stosowania środków 
zawierających kwasy AHA:
• wrodzona nietolerancja,
• nadwrażliwość skóry,
• świeże urazy skóry;
• opryszczka;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .

Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu;
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz co 2 tygodnie . 

Rezultat
Czysta, nawilżona skóra, zdrowy kolor i gładka 
powierzchnia .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30247
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Peeling cytrynowy / Lemon Peeling

Peeling cytrynowy zawiera ekstrakt z owoców drzewa cytrynowego bergamo, będącego 
rezultatem skrzyżowania cytryny i gorzkiej pomarańczy . 

Ekstrakt z bergamotki (Citrus aurantium bergamia fruit extract):
• ściąga pory, reguluje aktywność gruczołów łojowych;
• sprzyja normalizacji równowagi wodnej w skórze, odświeża, tonizuje i rozjaśnia skórę;
• zawiera bioflawonoidy, które posiadają właściwości antyoksydacyjne i regeneracyjne 

dla skóry;
• uaktywnia przepływ krwi i limfy, zmniejsza obrzęk tkanek;
• sprzyja wydalaniu toksyn .

W skład peelingu wchodzą także czynne składniki o właściwościach nawilżających — kwas 
jabłkowy, hydrolizowany jedwab i aminokwasy kolagenu .

Hydrolizowany jedwab (Sodium stearoyl hydrolyzed silk) — „płynny jedwab“, 
uzyskiwany za pomogą hydrolizy włókien jedwabnych morwy jedwabistej:
• tworzy na powierzchni skóry lekką „powłokę“ nadającą skórze gładkość i zapewniającą 

efekt delikatnego liftingu;
• zawiera fibroiny (łac . fibra — „włókno“) — białka stanowiące bazę naturalnego włókna 

jedwabnego
 V zawiera dużą ilość glicyny; w jego strukturze co drugi aminokwas to glicyna, 
stanowiąca składnik naturalnego nawilżającego czynnika skóry;

 V fibroiny posiadają niesamowite właściwości nawilżające: ich molekuły potrafią 
przyciągnąć i utrzymać w sobie wodę, która trzysta razy przerasta ich wagę!

Właściwości kosmetyczne jedwabiu jako pierwsi 
odkryli Chińczycy: pracownicy fabryk jedwabiu 
zauważyli, że ich ręce stały się niesamowicie gładkie 
i delikatne. Od tej pory, żony imperatorów zaczęły 
nacierać ciało jedwabnymi listkami, aby skóra była 
jeszcze bardziej delikatna. Jedwab stosowano także 
do utrzymywania piękna włosów — po umyciu, 
wycierano je kawałkiem jedwabnego materiału, w 
rezultacie nabierały one niesamowitego blasku i 
jedwabistości.

Działanie:
• zapewnia złuszczenie warstwy martwych komórek 

skóry;
• ściąga pory, reguluje aktywność gruczołów łojowych;
• zwiększa krążenie krwi i wykazuje efekt rozświetlający;
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry;
• sprzyja usprawnieniu syntezy kolagenu, elastyny i 

kwasu hialuronowego;
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając widoczność 

głębokich .

Zastosowanie
Nanieś niewielką ilość peelingu na oczyszczoną twarz 
omijając powierzchnię wokół oczu, masuj przez 1-2 
minuty . Następnie dokładnie zmyj chłodną wodą . Po 
zastosowaniu peelingu nie należy się opalać i stosować 
innych środków złuszczających .

ПPrzeciwwskazania w stosowaniu środków 
zawierających kwasy AHA:
• wrodzona nietolerancja;
• nadwrażliwość skóry;
• świeże urazy skóry;
• wykwity naskórne;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .

Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu;
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz co 2 tygodnie . 

Rezultat
Skóra staje się gładka i elastyczna, zmarszczki są mniej 
widoczne, wyrównuje się kolor twarzy .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30246 .
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Oliwkowy peeling / Olive Peeling

Peeling wzbogacony o oliwę z oliwek, która jest jednym z najcenniejszych dla skóry 
składników.

Oliwa z oliwek (Olea europaea fruit oil):
• posiada taką samą zawartość procentową kwasu linolowego jak kwaśne mleko;
• zawiera kwas oleinowy, wchodzący w skład białek naskórkowych, dlatego umacnia 

barierę ochronną naskórka, zmniejszając utratę wody przez naskórek;
• zawiera witaminę E, nazywaną „witaminą młodości” dzięki swojej umiejętności 

ochrony skóry przed szkodliwym działaniem wolnych rodników . Gdyby 
przeprowadzono konkurs na najbardziej pożyteczną dla skóry witaminę, to witamina 
E znalazłaby się w pierwszej trójce .

W skład peelingu wchodzą także kwas jabłkowy i aminokwasy kolagenu.

Działanie:
• delikatnie usuwa zrogowaciałe komórki, odnawiając naskórek .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry, zapobiegając złuszczeniom i 

zaczerwienieniom .
• zwęża pory, poprawia i wyrównuje kolor twarzy .
• sprzyja nasileniu syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego .
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając wyrazistość głębokich .

Zastosowanie
Nanieś niewielką ilość peelingu na oczyszczoną twarz omijając obszar wokół oczu, masuj 
przez 1-2 minuty . Następnie dokładnie zmyj letnią wodą . Po zastosowaniu peelingu nie 
należy opalać się, ani stosować innych środków złuszczających .

Przeciwwskazania dotyczące stosowania środków zawierających kwas AHA:
• wrodzona nietolerancja;
• nadwrażliwość skóry;
• świeże urazy skóry;
• opryszczka;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .

Środki ostrożności 
Przed zastosowaniem produktu, należy zrobić kontrolny test: niewielką ilość preparatu 
nanieś na tył ręki, przez dobę obserwuj reakcję . Jeśli pojawią się skutki uboczne 
(palenie, zaczerwienienie, swędzenie, mrowienie, ból, zwiększona wrażliwość na 
światło słoneczne), należy przerwać stosowanie środka kosmetycznego .

Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie .

Rezultat
Miękka i elastyczna skóra, zdrowy kolor twarzy, zmniejszenie ilości i głębokości 
zmarszczek .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30251 .
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Ogórkowy peeling / Cucumber Peeling

Peeling przywróci skórze piękny i równy kolor, dzięki zawartości ekstraktu z ogórka .

Ekstrakt z ogórka (Cucumis sativus fruit extract):
• zawiera polisacharydy, zwiększające poziom wody w skórze;
• zawiera polifenole, chroniące skórę przed wnikaniem wolnych rodników;
• zawiera lizosom, enzym który rozjaśnia i oczyszcza skórę, uwalniając ją od czarnych 

kropek;
• posiada właściwości zmiękczające i ściągające pory .

Peeling zawiera kwas jabłkowy, zapewniający złuszczenie zrogowaciałych wartsw naskórka 
i aktywizujący procesy odnowy komórek .

Działanie:
• głęboko oczyszcza skórę, delikatnie złuszczając zrogowaciałe komórki .
• rozjaśnia skórę, wyrównując kolor twarzy .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry .
• ściąga pory .
• sprzyja nasileniu syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego .
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając wyrazistość głębokich .

Zastosowanie
Niewielką ilość peelingu nanieś na oczyszczoną twarz omijając obszar wokół oczu, masuj 
przez 1 — 2 minuty . Następnie dokładnie zmyj letnią wodą . Po zastosowaniu peelingu nie 
należy opalać się, ani stosować innych środków złuszczających .

Przeciwwskazania dotyczące stosowania środków zawierających kwas AHA:
• wrodzona nietolerancja;
• nadwrażliwość skóry;
• świeże urazy skóry;
• opryszczka;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .

Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie .

Rezultat
Równomierny kolor skóry, staje się ona miękka i gładka, zwiększa się jej turgor .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30248 .
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Peeling winogronowy / Grape Peeling

Peeling zawiera ekstrakt z winogron — produkt cieszący się popularnością jako silny 
antyoksydant, w połączeniu z tak zwanym ”francuskim paradoksem” .

Ekstrakt z czerwonych winogron (Vitis vinifera juice extract):
• zawiera resweratrol — silny antyoksydant, którego odkrycie wyjaśniło „francuski 

paradoks”;
• właściwościami antyoksydacyjnymi dziesięciokrotnie przewyższa witaminę E i C, nawet 

w sytuacji ich wspólnego zastosowania, przy którym można zauważyć efekt synergii,
• chroni kolagen i elastynę przed szkodami wyrządzanymi przez wolne rodniki, tj . 

ochrania odcień i sprężystość skóry . 
• zawiera taniny, które ściągają pory i normalizują produkcję łoju skórnego .

W skład peelingu wchodzi kwas owocowy, zachowujący się jak środek złuszczający, oraz 
aminokwasy kolagenu, zwiększające elastyczność i zawartość wody w skórze .

Działanie:
• miękko usuwa zrogowaciałe łuski, głęboko oczyszcza i ściąga pory .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry .
• sprzyja nasileniu syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego .
• zwiększa krwiobieg, wzmacnia naczynia, wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne .
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając widoczność głębokich .

Zastosowanie
Niewielką ilość peelingu nanieś na oczyszczoną twarz, omijając obszar wokół oczu, masuj 
przez 1-2 minuty . Następnie dokładnie zmyj letnią wodą . Po zastosowaniu peelingu nie 
należy opalać się, ani stosować innych środków złuszczających .

Przeciwwskazania dotyczące stosowania środków zawierających kwas AHA:
• wrodzona nietolerancja;
• nadwrażliwość skóry;
• świeże urazy skóry;
• opryszczka;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .

Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie .

Rezultat
Skóra nabiera sprężystości, gładkości i elastyczności .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30249 .

Resweratrol — klucz do 
„francuskiego paradoksu”: we 
Francji tradycyjnie zużywano 
ogromne ilości wina, przy tym 
zauważono jak najbardziej korzystne 
statystyki dotyczące zmniejszenia 
się liczby chorób sercowo-
naczyniowych. Uczeni wyjaśnili ów 
paradoks korzystnym wpływem 
małych ilości tego alkoholu. Tak 
ciągnęło się to do czasu, gdy w 
skórce czerwonych winogron 
został odnaleziony resweratrol, 
który posiada właściwości 
antyoksydacyjne oraz wzmacnia 
naczynia krwionośne.  
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Peeling z granatu / Pomegranate Peeling

Peeling zawiera ekstrakt z granatu, bogaty w kwasy tłuszczowe — oleinowy, linolowy, 
palmitynowy i stearynowy, które walczą z jedną z głównych przyczyn odwodnienia 
skóry — utratą wody przez naskórek .

Ekstrakt z nasion granatu /Punica granatum extract):
• wzmacnia zewnętrzną barierę ochronną naskórka dzięki zawartości kwasów 

tłuszczowych (kwasy tłuszczowe — „cement międzykomórkowy”, łączą ze sobą łuski 
warstwy rogowej i nie pozwalają na odparowanie wody w sposób niekontrolowany);

• zawiera kwas granatowy, który zwiększa procesy metabolizmu w komórkach, ma 
kojący wpływ na skórę, posiada działanie przeciwbakteryjne;

• zawiera fitosterole, które zapobiegają powstawaniu zmarszczek, zapewniając skórze 
ochronę przed wolnymi rodnikami .

W skład peelingu wchodzą kwas jabłkowy i aminokwasy kolagenu — składniki 
stymulujące skórę do aktywnego odnowienia i nawilżenia.

Działanie:
• przyspiesza złuszczanie się powierzchniowej warstwy naskórka, głęboko oczyszcza i 

ściąga pory .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające, łagodzi podrażnioną skórę .
• zapobiega procesom starzenia się skóry, chroniąc jej komórki przed wolnymi rodnikami .
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając widoczność głębokich .
Przeciwwskazania dotyczące stosowania środków zawierających kwas AHA:
• wrodzona nietolerancja;
• nadwrażliwość skóry;
• świeże urazy skóry;
• opryszczka;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .
Środki ostrożności 
Przed zastosowaniem produktu, należy zrobić kontrolny test: niewielką ilość preparatu 
nanieś na tył ręki, przez dobę obserwuj reakcję . Jeśli pojawią się skutki uboczne 
(palenie, zaczerwienienie, swędzenie, mrowienie, ból, zwiększona wrażliwość na światło 
słoneczne), należy przerwać stosowanie środka kosmetycznego .
Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie .
Rezultat
Skóra delikatna i aksamitna, zmarszczki są zdecydowanie mniej widoczne .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30250 .
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Peeling jabłkowy / Apple Peeling

Rolę „odmładzających jabłuszek” w peelingu przybrał kwas jabłkowy, ekstrakt z jabłka i 
aminokwasy kolagenu . 

Ekstrakt z jabłka (Pyrus malus extract):
• zawiera polisacharyd jabłkowy — pektynę, będącą mocnym naturalnym nawilżaczem 

skóry, która przyczynia się do jej wygładzenia i wykazuje działanie „liftingu 
powierzchniowego”;

• zawiera witaminę C i flawonoidy chroniące skórę przed atakiem wolnych rodników;
• zwiększa procesy przemiany materii w skórze, rozjaśnia ją i oczyszcza, sprawiając, że 

twarz staje się świeża i atrakcyjna .

Działanie:
• delikatnie usuwa zrogowaciałą warstwę naskórka, głęboko oczyszcza i ściąga pory .
• aktywizuje naturalne mechanizmy nawilżające skóry .
• zapobiega procesom starzenia się skóry, chroniąc jej komórki przed wolnymi rodnikami .
• wygładza drobne zmarszczki, zmniejszając widoczność głębokich .
• zwiększa turgor skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość peelingu nanieś na oczyszczoną twarz, omijając obszar wokół oczu, masuj 
przez 1 — 2 minuty . Następnie dokładnie zmyj letnią wodą . Po zastosowaniu peelingu nie 
należy opalać się, ani stosować innych środków złuszczających .

Przeciwwskazania dotyczące stosowania środków zawierających kwas AHA:
• wrodzona nietolerancja;
• nadwrażliwość skóry;
• świeże urazy skóry;
• opryszczka;
• trądzik;
• długotrwałe przebywanie na słońcu .

Jak często należy stosować produkt:
• skóra tłusta — 2-3 razy w tygodniu,
• skóra normalna — 1-2 razy w tygodniu,
• skóra sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie .

Rezultat
Wyrównuje strukturę twarzy, skóra przybiera piękny, matowy odcień, pory i zmarszczki 
stają się mniej widoczne .

Opakowanie: 120 g . Kоd: 30253
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Maska-błonka z ekstraktem z aloesu / 
Aloe Face Film Mask 

Maska-błonka łączy w sobie właściwości peelingu powierzchniowego z właściwościami 
pielęgnującymi klasycznej maseczki — nawilżaniem, odżywianiem, regeneracją .

Odżywcze żele znajdujące się w maseczce, nasycając skórę korzystnymi substancjami, 
przybierają postać błonki — ściągając ją, usuniesz obumarłe komórki rogowe i oczyścisz 
zatkane pory .

Efekty stosowania masek-błonek:
• złuszczenie powierzchniowej warstwy naskórka, głębokie oczyszczenie i ściągnięcie 

porów;
• wyrównanie struktury skóry;
• zwiększenie mikrokrążenia krwi oraz stworzenie idealnych warunków dla procesów 

przemiany materii w komórkach głębokich warstw skóry;
• aktywizacja procesów odnowy komórek naskórka (keratynocytów) z następującym 

zwiększeniem koncentracji naturalnego czynnika nawilżającego (NMF), zapewniającego 
skórze optymalny poziom wody .

Głównym komponentem maski-błonki jest ekstrakt z aloesu. 

Ekstrakt z Aloe Vera (Aloe barbadensis extract):
• zawiera ponad 200 biologicznie aktywnych substancji, wśród których są witaminy, 

aminokwasy, enzymy, minerały i mikroelementy, glikozydy i wiele innych;
• zawiera polisacharydy, które pomagają utrzymywać odpowiedni poziom nawilżenia 

skóry;
• zawiera kwas salicylowy i olejki eteryczne, które zapobiegają powstawaniu trądziku;
• posiada poziom рН, odpowiadający naturalnemu poziomowi pH skóry, dlatego dzięki 

działaniu aloesu stabilizuje się równowaga kwasowo-zasadowa;
• posiada wyjątkowe możliwości zadowalania potrzeb absolutnie każdego typu skóry . 

Jeśli Twoja skóra robi Ci „niespodzianki“, zmieniając się z tłustej na suchą i łuszczącą 
się, to środki kosmetyczne na bazie aloesu są właśnie tym, czego ona potrzebuje .

• aloes jest nazywany „środkiem transportu” dzięki jego właściwości wnikania do tkanek 
organizmu — o 3-4 razy szybciej niż woda . Dzięki temu dobroczynne składniki zawarte 
w ekstrakcie z aloesu dość szybko trafiają do głębokich warstw skóry . 

Działanie:
• rozpuszcza tłuszcze, oczyszcza pory i usuwa warstwę zrogowaciałych komórek .
• dostarcza skórze substancji odżywczych . 
• sprzyja normalizacji równowagi wodnej skóry .
• zapobiega powstawaniu wysypki trądzikowej .

Zastosowanie
Nanieś gęstą warstwę maski na oczyszczoną, suchą twarz, omijając powierzchnię ust, 
brwi i wokół oczu . Pozostaw na 18-20 minut . Ściągnij maskę od dołu do góry, ostrożnie 
odrywając jej brzegi od skóry . Jeżeli pozostały niewielkie ilości błonki, przetrzyj twarz 
wilgotnym wacikiem .

Środki ostrożności

Nie dopuść do zasuszenia się maski: jeżeli błonka nie 
przykleja się do suchych palców, to oznacza, że maska 
wyschła i można ją ściągnąć .

Przy cienkiej, odwodnionej skórze i nadmiernym wzroście 
włosków, stosować maskę zachowując ostrożność . Maska 
nie jest wskazana przy trądziku .

Rezultat
Delikatna i aksamitna skóra, niezauważalne pory .

Opakowanie: 80 g . Kоd: 50201 .
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Maska-błonka „Placenta” / 
Placenta Face Film Mask

Maska-błonka „Placenta” działa kompleksowo na skórę, zastępując mechaniczne 
oczyszczanie twarzy . Czynne składniki zawarte w masce to hydrolizowany ekstrakt z 
łożyska i witamina E — odżywiają i nawilżają skórę, stymulują mechanizmy odnowy .

Hydrolizowany ekstrakt z owczego łożyska (Hydrolyzed placental extract (Sheep)):
• stymuluje produkcję kolagenu — białko zawarte w placenty jest niezwykle podobne 

w swym składzie do głównego białka budującego skórę człowieka — kolagenu, którego 
naturalna produkcja w organizmie z wiekiem znacznie się zmniejsza, co prowadzi do 
powstawania zmarszczek;

• „blokuje” wolne rodniki, które są uznawane za winowajców przedwczesnego 
starzenia się;

• aktywizuje procesy przemiany materii w skórze — zawiera kompleks fizjologicznych 
substancji odżywczych (peptyd, soli mineralnych sodu, potasu, fosforu, kwasów 
nukleinowych, enzymów), które odżywiają skórę, nasycając komórki życiodajną 
energią;

• zwiększa odporność skóry. Ekstrakt z placenty przyczynia się do zwiększenia 
naturalnych mechanizmów obronnych skóry;

• zawiera aminokwasy odżywiające skórę i tworzące na jej powierzchni ochronną 
błonę, która zapobiega utracie wody, nie utrudniając oddychania komórkowego .

Witamina E (Tocopherol) — „witamina młodości“ skóry:
• sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją, nawilża, regenruje, wzmacnia warstwę 

ochronną naskórka;
• uwalnia komórki od działania wolnych rodników, hamując procesy starzenia;
• sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na działanie promieni UV;
• uczestniczy w oddychaniu komórkowym i innych ważnych procesach komórkowej 

przemiany materii; zapobiega podwyższonej przepuszczalności i kruchości naczynek .

Działanie:
• głęboko oczyszcza skórę z martwych komórek rogowych .
• wyrównuje kolor i powierzchnię twarzy .
• zapobiega zmarszczkom .
• jest źródłem substancji odżywczych dla skóry .

Zastosowanie
Nanieś gęstą warstwę maski na oczyszczoną, suchą twarz, omijając powierzchnię ust, 
brwi i wokół oczu . Pozostaw na 18-20 minut . Ściągnij maskę od dołu do góry, ostrożnie 
odrywając jej brzegi od skóry . Jeżeli pozostały niewielkie ilości błonki, przetrzyj twarz 
wilgotnym wacikiem .

Środki ostrożności
Nie dopuść do zasuszenia się maski: jeżeli błonka nie 
przykleja się do suchych palców, to oznacza, że maska 
wyschła i można ją ściągnąć .

Przy cienkiej, odwodnionej skórze i nadmiernym wzroście 
włosków, stosować maskę zachowując ostrożność . Maska 
nie jest wskazana przy trądziku .

Rezultat
Delikatna i elastyczna skóra bez zaczerwienienia i 
łuszczenia .

Opakowanie: 80 g . Kоd: 50202 .
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Maska rozpuszczająca „Proszek perłowy” / 
Water Soluble Pearl Powder Mask  

Maska składa się w 100% z proszku perłowego — skruszonej naturalnej perły .

Perła stoi w pierwszym rzędzie dostawców energii do komórek . Jest zdolna zwiększyć 
produkcję „paliwa” komórkowego — Adenozyno-5-trifosforanu (ATF), który w 
organizmach żywych przybiera rolę uniwersalnego akumulatora i transportera energii .

W skład perły wchodzą 22 rodzaje aminokwasów — najważniejszych dla skóry 
elementów, które zachowują się tak, jak naturalny czynnik nawilżający skóry (NMF), 
dlatego doskonale nawadniają naskórek .

Proszek perłowy (Pearl powder) — „cenne pożywienie“ dla komórek:
• wapń wchodzący w jego skład przyczynia sie do usuwania toksyn, zwiększenia 

przemiany materii w tkankach, blokuje działanie wolnych rodników, wykazując 
właściwości odmładzające;

• jest źródłem białka — konchioliny, która jest nazywana „białkiem perły“; jest ona 
naturalnym antyoksydantem i środkiem nawilżającym, reguluje równowagę wodną 
i poziom pH skóry;

• perła jest naturalnym rozświetlaczem — nie pozwala na syntezę melaniny, pomaga 
przywrócić skórze jej zdrowy blask, eliminując plamy i przebarwienia . 

”Perła jest niesłychanie drogim składnikiem —  
i ma to swoje uzasadnienie, bowiem naturalna 

perła rośnie do rozmiaru ziarnka groszku w ciągu 12 lat.

Działanie:
• wzmacnia siły obronne komórek, pobudza do życia słabą, zmęczoną skórę, poprawia 

jej zdolności odpornościowe .
• nawilża i odżywia, nadaje skórze świeżość, sprężystość .
• stymuluje krążenie krwi, przyczynia się do aktywnej regeneracji komórek . 

Zastosowanie
Zmieszaj proszek perłowy z ciepłą (+30˚С) wodą (mlekiem, sokiem owocowym), mieszaj 
do uzyskania konsystencji gęstej śmietany, po czym nanieś na oczyszczoną skórę, 
pozostaw na 15-20 minut . Następnie zmyj wodą .

Idealny dla dowolnego rodzaju skóry, w każdym wieku.

Rezultat
Elastyczność, matowość, aksamitność skóry oraz zdrowy rumieniec .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 50224 .
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”Zgodnie z badaniami 
francuskich uczonych, 60% 

kompleksów związanych z wyglądem 
zewnętrznym powstaje z powodu 
problemów z twarzą.

Jest problem? Jest rozwiązanie!
TRĄDZIK

Trądzik — to problem nie tylko wieku dojrzewania . Może on 
towarzyszyć człowiekowi przez całe życie, jeśli gruczoły łojowe 
skóry wykazują nadmierną aktywność .  

Balsam dla skóry problematycznej „Stop-trądzikowi” z linii 
Solution, oddziałuje na przyczynę pojawienia się trądziku — 
nadmierne wydzielanie łoju skórnego . Środek kosmetyczny 
nie tylko efektywnie walczy z pryszczami, ale także pomaga 
usunąć dodatkowe defekty, tj . blizny i czerwone plamy . 

OPUCHLIZNA POD OCZAMI 
Bardzo dobrze znany problem . Jego przyczyną są cechy budowy 
skóry wokół oczu: jej grubość wynosi tylko 0,5 mm — to 5-7 
razy mniej niż na policzkach . Przy tym mimika oka jest jednym 
z najbardziej aktywizujących mięśnie procesów zachodzących 
w ciele człowieka . Dlatego jest to całkiem naturalne, że skóra 
wokół oczu często traci swój tonus, jest skłonna do obrzęków i 
posiada «luźną» strukturę podskórnej tkanki tłuszczowej . 

Wygładzające płatki pod oczy z linii Solution zostały stworzone 
specjalnie dla wrażliwej skóry wokół oka . Ich czynne składniki 
zwiększają mikrokrążenie krwi w tkankach, sprzyjając 
usunięciu zbędnych tłuszczów i redukcji obrzęków . 

A Ty, czy jesteś zadowolona  
ze swojego odbicia w lustrze? 

Jeśli nie — nie rozpaczaj, masz minimum 1000 szans na to, by twoja skóra była 
bez skazy . Przecież w ciągu życia naskórek odnawia się średnio 1000 razy . A po 
to, by problemy starej warstwy nie zostały „odziedziczone” przez nową, należy 
stosować specjalistyczne środki kosmetyczne z linii Solution .
Słowo solution, w tłumaczeniu z angielskiego, znaczy „rozwiązanie” . Produkty z 
tej linii kosmetycznej są nastawione na rozwiązywanie najbardziej pospolitych 
problemów estetycznych skóry: trądziku, kuperozy, przebarwień skórnych i 
worków pod oczami .
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Lotion do skóry problematycznej „Stop-
trądzikowi” / Stop Acne Lotion

Najpowszechniejszą i najpoważniejszą pomyłką popełnianą przez ludzi walczących z 
trądzikiem jest wyciskanie pryszczy . Gdyby przyrównać problemy trądzikowe do zalania 
mieszkania wodą z niedokręconego kranu, to można by powiedzieć, że wygniatanie 
pryszczy jest równie skuteczne jak zawór, z którego cieknie woda . Dopóki kran nie zostanie 
zakręcony, problem nie zniknie . Co więcej, wygniatanie pryszczy stwarza idealne warunki 
do aktywnego namnażania się bakterii i często pozostawia za sobą blizny . 

Balsam „Stop-trądzikowi” z linii Solution pozbawi cię pryszczy nie pozostawiając 
nieprzyjemnych następstw tj . blizn . Głównymi składnikami aktywnymi balsamu są 
dziegieć i ekstrakt z portulaki . 

Dziegieć (Sodium shale oil sulfonate):
• zawiera fitoncydy (z grec. Φυτóν — „roślina“ i łac. Caedo — „zabijam“) — biologicznie 

aktywne substancje roślinne, działające destrukcyjnie na bakterie i grzyby;
• normalizuje aktywność gruczołów łojowych, zmniejszając produkcję łoju skórnego;
• podsusza pryszcze, przyspiesza procesy regeneracji tkanek .

Ekstrakt z portulaki (Portulaca oleracea extract):
• zawiera niezastąpiony dla tłustej skóry kwas linolowy; jego niedostatkowi zawsze 

towarzyszy zarówno trądzik młodzieńczy, jak i trądzik wieku dorosłego;
• zawiera witaminę C, która chroni komórki przed destrukcyjnym działaniem wolnych 

rodników i podtrzymuje produkcję kolagenu, pomagając chronić młodość skóry .
• zwiększa funkcje ochronne skóry, przyspieszając proces regeneracji .

Działanie:
• głęboko oczyszcza skórę, pochłania nadmiar łoju skórnego .
• przywraca równowagę fizjologiczną skóry, poprawiając koloryt twarzy .
• stymuluje proces niwelowania trądziku, zapobiegając pojawianiu się przebarwień  

i blizn .

Zastosowanie
Nanieś miejscowo na problematyczne obszary skóry . Stosuj rano i wieczorem .

Idealny dla dowolnego typu skóry, w każdym wieku.

Rezultat
Wysuszenie pryszczy i błyskawiczne leczenie trądziku .

Opakowanie: 7 ml . Kоd: 13203 .
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Wygładzające płatki pod oczy / 
Smoothing Eye Patch

Wygładzające płatki mogą przywrócić skórze powiek wypoczęty i świeży wygląd już w 15 
minut . W osiągnięciu takich efektów pomagają czynne składniki — ekstrakt z portulaki, 
siloksanetriol alginian i kofeina . Łagodzą obrzęk, wpływając na naczynia krwionośne . 

Ekstrakt z portulaki (Glycyrrhiza glabra root extract):
• zawiera noradrenalinę, która działa podobnie do hormonu syntetyzowanego w korze 

nadnerczy człowieka . Ściąga pory, sprzyja wydaleniu zbędnych płynów i redukcji 
obrzęków;

• działa na zasadzie środka blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe: odpręża 
mięśnie mimiczne, zapobiega powstawaniu zmarszczek i wygładzaja te już istniejące;

• zawiera witaminę C, która chroni komórki przed destrukcyjnym działaniem wolnych 
rodników i podtrzymuje produkcję kolagenu, pomagając skórze zachować młodość .

Siloksanetriol alginian(Siloxanetriol alginate) — mieszanina estrów kwasu alginowego, 
otrzymywanego z morskich wodorostów:
• wygładza powierzchnię skóry zwiększając równowagę wody: kwas alginowy pochłania 

wodę w ilości 300 razy przekraczającej jego własne zasoby;
• działa podobnie do kwasu hialuronowego: zamienia płyny w żel, który nadaje skórze 

elastyczność;
• wzmacnia naczynia, wykazując silne właściwości antyoksydacyjne .

Kofeina (Caffeine):
• stymuluje procesy przemiany materii, zwiększając odżywienie komórek;
• zwiększa efektywność pracy antyoksydantów;
• „porcja energii dla zmęczonej skóry”: obrzęk jest wynikiem zatrzymania płynów, 

kofeina „zabiera je”, zmniejszając pojawianie się zatorów . 

Herbata również zawiera kofeinę — właśnie dlatego 
torebki herbaty nakłada się na spuchnięte oczy.
Działanie:
• zapewniają intensywną pielęgnację skóry powiek .
• łagodzą skórę, ściągając napięcie, wygładzają drobne zmarszczki .
• zwiększają mikrokrążenie, przyczyniając się do eliminacji obrzęków .
Zastosowanie
СZdejmij z płatka warstwę ochronną, nałóż płatek na delikatną skórę powieki . Pozostaw 
na 15-20 minut .

Idealne dla dowolnego typu skóry, w każdym wieku.
Rezultat
Znika obrzęk, oczy wyglądają na wypoczęte .
Opakowanie: 1 szt . Kоd: 13204 .
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Od zarania dziejów mężczyźni byli zaangażowani w wojnę, łowiectwo i ciężką pracę . 
Nieogolony, ubrany w skórę leoparda, przedstawiciel silniejszej płci wśród ludzkości był 
utożsamiany z siłą, zwinnością i męskością . Jego okrutny wygląd odstraszał wrogów . 
W dzisiejszych czasach pociągający wygląd jest atutem: czy to w życiu osobistym, czy 
zawodowym, człowiek stara się nie odstraszyć, a wręcz przeciwnie, przyciągnąć do siebie 
ludzi . Uwodzenie staje się synonimem sukcesu .

Niewątpliwie, mężczyzna powinien pozostać mężczyzną . Jednak, apelując do racjonalnego 
męskiego toku rozumowania: po co tutaj krem do twarzy?

Nawet nie biorąc pod uwagę estetycznej strony zagadnienia, można bez przeszkód 
stwierdzić, że mężczyzna potrzebuje pielęgnacji skóry w stopniu nie mniejszym, niż 
kobieta . Przecież celem środków kosmetycznych jest uczucie komfortu: bez uczucia 
napięcia skóry, podrażnienia i zapalenia . Mężczyzna powinien przy tym wiedzieć, że 
pielęgnacja skóry nie wymaga kosmicznego wysiłku i znaczącej straty czasu .

Zaczynając pielęgnację swojej skóry, mężczyzna powinien wiedzieć, że on sam nie 
rozwiąże problemu, pożyczając od swojej kobiety parę kremików . Męska kosmetyka różni 
się od kobiecej — nie tylko zapachem i kolorem opakowania, ale także zadaniem, które 
ma do spełnienia, bowiem męska skóra także różni się od kobiecej .

Zalety męskiej skóry:
• jest o 15-25% grubsza od kobiecej;
• średnia wartość wskaźnika równowagi kwasowo-zasadowej (pH) u mężczyzn wynosi 

5,4 (u kobiet — 5,7);
• jest w niej więcej naczyń krwionośnych, dlatego krążenie krwi jest tutaj znacznie 

intensywniejsze;
• zawiera w sobie więcej włókien kolagenowych i elastynowych, dlatego zmarszczki 

pojawiają się na niej znacznie później oraz są mniej wyraźne .

Słabe strony męskiej skóry:
• jest w niej więcej gruczołów potowych i łojowych, dlatego przy braku pielęgnacji 

często pojawiają się zaskórniki (czarne kropki) i trądzik;
• krew u mężczyzny jest intensywnie dostarczana, jednak jego naczynia krwionośne 

są znacznie bardziej kruche, co powoduje, że na twarzy mężczyzny — częściej niż 
kobiety — widoczne są czerwone lub purpurowe sieci naczyń; 

• jest skłonna do silnego rogowacenia, co oznacza, że potrzebuje ona głębokiego 
oczyszczenia .

Linia środków kosmetycznych dla mężczyzn TianDe została stworzona wziąwszy pod 
uwagę wszystkie cechy fizjologiczne męskiej skóry . Stosując jedynie trzy środki — żel do 
mycia, regenerujący balsam po goleniu i krem regenerujący, mężczyzna pozbędzie się 
podrażnień, łuszczenia się skóry, pieczenia i tłustej skóry . A codzienna procedura golenia 
stanie się do niego bezbolesna i komfortowa .

Historycznie, to właśnie mężczyźni 
jako pierwsi zaczęli stosować środki 
kosmetyczne. Kobiety dopiero po 
pewnym czasie podążyły za ich 
przykładem. Tak więc, starożytni 
Asyryjczycy, Babilończycy i Egipcjanie 
już w XVI wieku. p. n. e. farbowali i 
perfumowali swoje brody i włosy. 
Ulubiony środek aromatyczny 
rzymskiego cesarza, Cezara 
przygotowywano z oliwy z oliwek 
i ze skórki z cytryny specjalnego 
gatunku. W okresie renesansu 
w Europie, mężczyźni stosowali 
pachnące mydło kosmetyczne.

Pielęgnacja skóry „raz-dwa-trzy“

Raz: przed goleniem należy koniecznie oczyścić 
skórę za pomocą żelu do mycia; w przeciwnym 
razie istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się 
infekcji i mikrourazów .

Dwa: po goleniu zastosuj regenerujący balsam; 
ustrzeże cię on od takich nieprzyjemnych 
następstw jak: podrażnienia, stany zapalne i 
suchość skóry .

Trzy: aby twoja skóra była zdrowa i młoda 
przez długi czas, rano i wieczorem stosuj krem 
regenerujący do twarzy .
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Żel do mycia twarzy / 
Facial Cleansing Gel for Men 

Cały arsenał kosmetyczny większości dzisiejszych mężczyzn ogranicza się do pianki do 
golenia i (w najlepszym wypadku) do balsamu . Taka skąpa pielęgnacja nie jest w stanie 
całkowicie oczyścić skóry twarzy i okazuje się być przyczyną pojawienia się zaskórników 
(czarnych kropek) i trądziku . 

W ciągu doby na 1 cm skóry twarzy osiada od 100 tys. 
do kilku milionów wszystkich rodzajów bakterii.
Mężczyzna powinien wiedzieć, że używając do mycia samej wody, nie da się oczyścić 
skóry! A dzieje się tak dlatego, że woda nie wchodzi w reakcje z tłuszczami, a to właśnie 
one, w połączeniu z pyłem i bakteriami, pozostają na skórze . Konsekwencje — zatkane 
pory, zaskórniki (czarne kropki), trądzik .

Męska skóra wydziela do 50% więcej łoju skórnego niż 
żeńska — dzięki zwiększonej pracy gruczołów łojowych.
Mycie mydłem również nie rozwiązuje problemu, ponieważ jego podstawę stanowią 
alkalia . Alkalia usuwają łój skórny, ale działają agresywnie, prowokując gruczoły do jeszcze 
bardziej intensywnego jego wytwarzania .

Tylko codzienne mycie z wykorzystaniem specjalnego żelu oczyszczającego może zapewnić 
skórze pełne oczyszczenie i uchronić ją od czarnych kropek i trądziku . 

”Fakt: Naturalny poziom pH skóry mężczyzn = 5,4. 
Poziom pH mydła = 9-12. W konsekwencji, myjąc 

się mydłem, wysuszasz skórę prawie 2 razy, niszcząc jej 
ochronny płaszcz wodnolipidowy i „drażniąc” gruczoły 
łojowe. W odpowiedzi na podrażnienie, gruczoły 
produkują większą ilość wydzieliny (łoju skórnego).
Hydrolizowany wosk jojoba (Hydrogenated jojoba wax):
• w swym składzie podobny jest do estrów woskowych, 25% których jest zawartych 

w łoju skóry . Mieszając się z jego składnikami na powierzchni skóry, wosk jojoba z 
łatwością przenika przez barierę skóry, nawilżając i odżywiając skórę; tworzy na skórze 
cieniutką, oddychającą szatkę, która chroni i odżywia;

• pozostawia przyjemne, aksamitne i delikatne uczucie, zapobiegając utracie wody i 
zwiększając sprężystość skóry;

• stosowany w kosmetyce jako zamiennik spermacetu — cennego wosku zwierzęcego, 
otrzymywanego z głowy kaszalota . Specjalistyczne badania amerykańskich uczonych 
wykazały, że składy chemiczne jojoby i spermacetu są identyczne .
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Działanie:
• efektywnie usuwa zanieczyszczenia i łój skórny; oczyszcza pory nie podrażniając 

warstwy ochronnej, niweluje tłusty połysk .
• zapobiega odwodnieniu się skóry, tworząc na jej powierzchni cienką, oddychającą 

„szatkę” .
• normalizuje równowagę kwasowo-zasadową skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość żelu nanieś na wilgotną skórę twarzy, wmasuj, a następnie dokładnie zmyj .

Idealna dla męskiej skóry każdego typu, w dowolnym wieku.

Rezultat
Skóra bez tłustego połysku i czarnych kropek .

Opakowanie: 100 g . Kоd: 10124 .

Regenerujący balsam po goleniu / 
Regenerating After Shave Balm

Golenie — to codzienna kontrola wytrzymałości skóry, przyczyna podrażnień i 
nadwrażliwości . Nie jest to zaskakujące, ponieważ podczas golenia człowiek wykonuje 
średnio 100-150 ruchów maszynką, czym drażni warstwę ochronną naskórka .

Dermatolodzy utrzymują, że częste golenie zmniejsza 
funkcję ochronną skóry i sprawia, że jest ona narażona 
na ciągły stres.
Oprócz tego, męska skóra posiada niskie pH, zwiększoną kwasowość, która oznacza 
większą wrażliwość i skłonność do podrażnień . Dlatego stosowanie specjalnych środków 
kosmetycznych po goleniu powinno być nawykiem każdego mężczyzny .

Regenerujący balsam po goleniu nie zawiera spirytusu, dlatego nie podrażnia i nie 
wysusza skóry . W jego skład wchodzi składnik naturalnego czynnika nawilżającego 
skóry — mleczan sodu .

Mleczan sodu (Sodium lactate) — sól sodowa kwasu mlekowego:
• fizjologiczny nawilżacz skóry, którego struktura podobna jest do struktury naturalnych 

czynników nawilżających, dlatego mleczan sodu czynnie uzupełnia deficyt wody w 
skórze;

• przywraca poziom pH do fizjologicznej normy;
• przeciwdziała drobnoustrojom .

Działanie:
• łagodzi skórę po goleniu, usuwając podrażnienia .
• podtrzymuje naturalny poziom wody w skórze, zapobiegając odwodnieniu .
• normalizuje poziom pH, zwiększając właściwości ochronne skóry .

Zastosowanie
Po goleniu nanieś niewielką ilość żelu na skórę twarzy .

Idealny dla dowolnego typu skóry, w każdym wieku..

Rezultat
Odczucie komfortu bez uczucia ucisku i pieczenia .

Opakowanie: 100 ml . Kоd: 10122 .
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Krem regenerujący do twarzy / 
Facial Regenerating Сream

Według statystyk, tylko 10% mężczyzn codziennie stosuje krem, choć męska skóra, w 
stopniu nie mniejszym od kobiecej, potrzebuje pielęgnacji .

Codzienne stosowanie kremu regeneracyjnego zapewnia optymalny poziom nawilżenia, 
odżywienia i ochrony . Zdrowa skóra bezboleśnie przechodzi procedurę golenia, nie grożą 
jej wrastające włoski, po prostu wygląda gładko i sprężyście .

Krem regenerujący TianDe zawiera kompleks czynnych pielęgnacyjnych składników, 
wśród których znajduje się masło jojoba, cynk, hydrolizowane białko pszenicy, witamina 
E, ekstrakt z wodorostów, pantenol i alantoina .

Masło jojoba (Simmondsia chinensis seed oil):
• gdyby oceniać tę substancję po jej składzie chemicznym, to okazuje się, że masło nie 

jest olejkiem, a woskiem, który jest niezwykle podobny do tłuszczów zawartych w 
łoju skóry, dzięki czemu doskonale przyswaja się przez skórę, zmiękcza ją, nawilża i 
odżywia .

• zapewnia podwójną ochronę skóry — przed destrukcyjnym działaniem promieni UV i 
wolnych rodników;

• unikalny płynny wosk jojoba posiada ogromne znaczenie, jako zamiennik 
spermacetu — płynnego wosku zwierzęcego, otrzymywanego z głowy kaszalota . 
Specjalistyczne badania amerykańskich uczonych wykazały, że skład chemiczny jojoby 
i spermacetu jest identyczny .

Glukonian cynku (Zinc gluconate) — cynk w najłatwiej przyswajanej formie:
• każdej komórce człowieka potrzebny jest cynk, aby prawidłowo rozprowadzać energię . 

Działa podobnie do sygnalizacji ulicznej — kontroluje i nakierowuje procesy przemiany 
materii, podtrzymując zdrowie komórek .

• reguluje aktywność gruczołów łojowych, hamując nadmierne wydzielanie łoju 
skórnego, przeciwdziała drobnoustrojom .

• stymuluje produkcję kolagenu i elastyny;
• uczestniczy w regeneracji komórek;

Hydrolizowane białko pszenicy (Hydrolyzed wheat protein):
• unikalny zestaw aminokwasów w składzie hydrolizowanego białka jest w wielu 

aspektach podobny do zestawu aminokwasów, który zawarty jest w naturalnym 
czynniku nawilżającym skóry, dzięki czemu wykazuje wyrazisty, długotrwały efekt 
nawilżenia;

• tworzy na powierzchni skóry lekko sprężystą, oddychającą powłoczkę, wykazuje 
działanie o efekcie zmiękczającym i wygładzającym .

Witamina E (Tocopherol acatate):
• zwiększa mikrokrążenie krwi i limfy, przeciwdziała 

przepuszczalności i kruchości naczyń krwionośnych; 
• uwalnia komórki od działania wolnych rodników, 

hamując procesy starzenia;
• sprawia, że skóra staje się bardziej odporna na działanie 

promieni UV, jest prawdziwym filtrem UV;
• odżywia, nawilża, regeneruje, wzmacnia barierę 

ochronną warstwy naskórka .
Ekstrakt z wodorostów (Algae extract):
• koncentrat korzystnych morskich substancji i soli, 

efektywnie wzbogacających skórę w minerały i jod;
• zawiera cenny składnik — kwas alginowy, który 

podciąga i nawilża skórę, jako że jest ona zdolna do 
absorbcji wody w ilości prawie 300 razy przewyższającej 
jej własne zasoby .

• zawiera silny kompleks antyoksydacyjny: cynk + miedź + 
magnez, neutralizujący działanie najpowszechniejszych 
i najbardziej niebezpiecznych wolnych rodników .

Pantenol (Panthenol) — prowitamina B5, pochodna 
kwasu pantotenowego (z grec . Pantos — „wszędzie”, 
dlatego kwas pantotenowy jest obecny we wszystkich 
biologicznych tkankach):
• posiada właściwości ochronne dla skóry — 

sprzyja przyspieszonej regeneracji tkanek, łagodzi 
podrażnienie;

• działa jako środek nawilżający, zwiększa poziom 
nawilżenia warstwy rogowej skóry, zmniejsza utratę 
wody;

• chroni skórę przed negatywnym działaniem promieni 
UV .

Alantoinę (Allantoin) otrzymuje się z korzeni krzyżownika 
lekarskiego — rośliny, którą od wieków wykorzystywano 
do gojenia ran oraz naprawy uszkodzonych tkanek:
• wykazuje funkcje regenerujące, zmiękcza i uspokaja 

wrażliwą skórę;
• posiada działanie keratolityczne: zmiękcza warstwę 

rogową, tym samym pomagając usunąć martwe 
komórki;

• efektywnie zapobiega zatykaniu się porów, 
powstawaniu zaskórników (czarnych kropek) .
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Działanie:
• zapewnia optymalny poziom nawilżenia skóry .
• reguluje działanie gruczołów łojowych, zapobiegając 

zatykaniu się porów i powstawaniu trądziku .
• chroni przed wpływem czynników środowiska 

zewnętrznego, aktywizuje naturalne mechanizmy 
obronne skóry .

Zastosowanie
Niewielką ilość kremu nanieś na oczyszczoną skórę twarzy .

Idealny dla męskiej skóry dowolnego typu, w każdym 
wieku.

Rezultat
Nawilżona skóra bez podrażnienia, łuszczenia i trądziku .

Opakowanie: 50 g . Kоd: 10123 .
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Corrective Serum

Serum jest mistrzem w posiadaniu czynnych substancji; słusznie nazywana jest 
„koncentratem piękna”: ilość biologicznie czynnych składników w tym produkcie 
kosmetycznym jest średnio 10 razy większa niż w kremach . Początkowo serum stosowano 
tylko w profesjonalnej kosmetologii, dziś ten intensywny składnik jest dostępny także i do 
użytku domowego .

Zalety Serum odbudowującego  Corrective Serum TianDe:
• Brak konserwantów: serum składa się z olejów, nie zawiera wody, a do namnażania się 

bakterii niezbędne jest środowisko wodne .
• Wysoki procent zawartości naturalnych składników (hydrolizowany jedwab — 40%, 

olejki eteryczne wiesiołka — 16,8%, olejek z wiesiołka — 16,8%, masło jojoba — 6%, 
olej z nasion jojoby — 6%, witamina E — 4%, ceramidy — 3%) .

• Czynne serum surowicy w pełni zachowują wszystkie swoje właściwości: aktywne 
związki serum zamknięte są w szczelnych kapsułkach żelatynowych, dlatego unikają 
kontaktu z otoczeniem, nie podlegają utlenianiu i innym destrukcyjnym procesom .

• Rezultaty stosowania surowicy są widoczne od razu: skóra w mgnieniu oka otrzymuje 
niezbędną ilość czynnych składników w najlepiej przyswajanej formie .

Jeszcze jedną wyróżniającą się cechą serum jest to, że dobiera się ją nie według wieku i 
typu skóry, ale biorąc pod uwagę problem kosmetyczny, który należy rozwiązać . Serum 
odbudowujące Corrective Serum zapewnia skórze super-odżywienie, tym samym 
przyspieszając procesy regeneracji i podtrzymując młodość komórek .

Każda kapsułka Corrective Serum — to nowa dawka młodości i piękna! Skóra reaguje 
na pierwszą aplikację serum, dlatego środki Corrective Serum mogą być stosowane 
doraźnie — w przypadkach, gdy konieczne jest pilne przywrócenie koloru i tonusu skóry 
oraz pozbycie się oznak zmęczenia . Aby osiągnąć długotrwały efekt, należy stosować 
serum 1-2 razy dziennie — rano i wieczorem — przez okres 10-15 dni . Zabieg należy 
powtarzać 3-4 razy w roku .
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Corrective Serum
Słowo „ceramidy” jest pokrewne 
słowu „ceramika”, pochodzącego od 
starogrec. keramos — „glina”. 

Ceramidy (Ceramide 4) — „konserwatorzy piękna i 
młodości skóry”:

• to „cement” spajający komórki bariery naskórka skóry;
• pomagają utrzymać spójność międzykomórkową i 

regulować wnikanie czynnych i odżywczych składników 
do skóry,

• znacznie zwiększają poziom nawilżenia skóry, 
zapobiegając utracie wody;

• z łatwością przenikają w struktury skóry, chroniąc 
ją przed wniknięciem niepożądanych czynników 
zewnętrznych oraz zabezpieczając ją przed 
wysuszaniem i tworzeniem się zmarszczek . 

Działanie:
• nawilża, odżywia delikatną skórę powiek, sprawia, że 

staje się ona miękka i aksamitna;
• usuwa stres i oznaki zmęczenia, pomaga pozbyć się 

cieni pod oczami .
• poprawia kolor i ton skóry, efektywnie ochroni od 

wolnych rodników, spowalniając proces starzenia się . 

Zastosowanie
Delikatnie wklepuj środek na oczyszczoną skórę wokół oczu . 
Surowicę można stosować codziennie (rano i wieczorem) 
razem z podstawowym środkiem nawilżającym .

Rezultat
Przywrócenie świetlistego i młodego spojrzenia .

Opakowanie: 36 szt . по 0,7 g . Kоd: 10102 .

Serum regenerujące w kapsułkach  
do skóry wokół oczu / Eye Corrective  
Serum in Capsules

Skóra wokół oczu reaguje na niewyspanie, niezrównoważoną dietę i pierwsze zmęczenie, 
pokazując nasz stan w momencie, gdy reszta skóry jest jeszcze świeża i energiczna . 
Przyczyną takiej „błyskawicznej reakcji” jest wyjątkowa wrażliwość i cienkość delikatnego 
obszaru powiek . Oprócz tego, miejsce to jest jedną z projekcji aktywności nerek, które 
produkują podstawowe „hormony stresu” . Stres dosłownie „osiada” na oczach, tworząc 
zmarszczki oczne i naruszając krwiobieg tego miejsca .

Surowica Corrective Serum szybko i efektywnie usuwa oznaki zmęczenia i stresu, 
odświeża i tonizuje skórę wokół oczu, zmniejszając opuchliznę . W jej skład wchodzą olejki 
eteryczne wiesiołka, hydrolizowane masło jojoba, witamina E i ceramidy .

Olejki eteryczne wiesiołka (Evening primrose oil decyl esters):
• zawierają pokrewne skórze kwasy tłuszczowe — linolowy i oleinowy, które regenerują 

barierę ochronną naskórka skóry . Jego funkcja jest podobna do roli murów obronnych 
ochraniających miasto, a budowa przypomina murowaną kładkę: składa się z twardych 
łusek rogowych („cegieł“), wyłożonych warstwą lipidową („cementem“) . Bariera 
naskórka służy za przegrodę na drodze wyparowywania płynów i ochrania skórę przed 
wnikaniem takich „intruzów“, jak np . bakterie .

• zawiera witaminę E i inne aminokwasy — „pułapki“ dla wolnych rodników, chroniące 
komórki skóry przed podrażnieniem i przedwczesnym starzeniem się .

Hydrolizowane masło jojoba (Hydrogenated jojoba oil):
• wspaniale wyrównuje skórę, ponieważ około jedna czwarta łoju skórnego pochodzi z 

tłuszczów spokrewnionych z tłuszczami masła jojoba; zmiękcza i odżywia skórę;
• zawiera estry woskowe, które działają podobnie do naturalnego czynnika nawilżającego 

(NMF) i przywracają normalną równowagę wodną skóry .
• zawiera aminokwasy przypominające w swej strukturze kolagen skóry, dlatego pozwala 

przywrócić jej elastyczność, przyczyniając się do wygładzenia zmarszczek;
• zapewnia podwójną ochronę skóry: przed destrukcyjnym działaniem promieni UV i 

wolnych rodników .

Witamina Е (Tocopherol):
• „witamina młodości skóry“: sprawia, że skóra wygląda młodziej, odżywia ją, nawilża, 

regeneruje, wzmacnia warstwę ochronną naskórka;
• zawiera aminokwasy, które pomagają skórze w walce z zewnętrznymi agresorami — 

wolnymi rodnikami .
• uczestniczy w oddychaniu komórkowym i innych najważniejszych procesach 

komórkowej przemiany materii, zapobiega podwyższonej przepuszczalności i kruchości 
naczynek .

• czyni skórę bardziej odporną na działanie promieniowania UV;
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Corrective Serum
Regeneracyjna surowica w kapsułkach / 
Corrective Serum in Capsules

Według statystyk, wiek biologiczny skóry i rzeczywisty wiek kobiety nie odpowiadają sobie 
u średnio 47% przedstawicielek płci pięknej . Przy czym różnica ta może być znacząca, bo 
może wynosić aż do 15 lat . Tym samym, co druga kobieta wygląda na starszą niż jest w 
rzeczywistości .

Top-3 spośród przyczyn starzenia się:

Pojawienie się wolnych rodników, które wybijają komórki skóry z równowagi .

Deficyt wody w skórze .

Wygasanie procesów przemiany materii spowodowane brakiem witamin i 
substancji mineralnych .

Serum pomaga w walce z przyczynami zmian związanych z wiekiem, zapewniając 
komórkom niezawodną ochronę antyoksydacyjną, uzupełniając deficyt wody i 
potrzebnych skórze substancji .

Środek ten, podobnie jak surowica do skóry wokół oczu, został wzbogacony o ceramidy i 
olejek z wiesiołka, a miejsce hydrolizowanego masła jojoba zajął tu olejek z nasion jojoby . 
Cechą szczególną serum do twarzy jest zawartość hydrolizowanego (płynnego) jedwabiu 
i hydrolizowanego olejku kokosowego .

Hydrolizowany jedwab (Hydrolyzed silk) — „płynny jedwab“, uzyskiwany za pomocą 
hydrolizy włókien jedwabnych morwy jedwabnika:
• tworzy na powierzchni skóry lekką „powłoczkę“, nadającą skórze gładkość i 

zapewniającą efekt delikatnego liftingu;
• zawiera fibroinę (łac . Fibra — „włokno“) — białko stanowiące bazę naturalnego włókna 

jedwabnego .
• fibroina zawiera dużą ilość glizyny; co drugi aminokwas w jej strukturze — to glicyna, 

stanowiąca składnik naturalnego czynnika nawilżającego skóry;
• fibroina posiada niesamowite właściwości nawilżające: jej molekuły potrafią 

przyciągnąć i utrzymać w sobie wodę, która trzysta razy przerasta ich masę!

”Unikalny płynny wosk jojoba ma ogromne 
znaczenie jako zamiennik spermacetu — 

płynnego wosku zwierzęcego, otrzymywanego z głowy 
kaszalota. Specjalistyczne badania amerykańskich 
uczonych pokazały, że skład chemiczny jojoby i 
spermacetu jest identyczny.

Hydrolizowany olejek kokosowy (Hydrogenated 
coconut oil):
• zawiera fosfolipidy, które regenerują błony komórkowe . 

Żywa komórka z podrażnioną błoną jest jak jako z 
rozbitą skorupką; zniszczenie błony komórkowej to 
najszybszy sposób na zniszczenie komórki;

• zawiera kwas hialuronowy — silny, naturalny nawilżacz, 
działający na zasadzie molekularnej „gąbki” — 1 jego 
cząsteczka utrzymuje 1000 cząsteczek wody;

• wykazuje właściwości przeciwutleniające .

Działanie:
• sprzyja zmniejszeniu się głębokości i wyrazistości 

zmarszczek, przywracając skórze sprężystość .
• nawilża, chroni skórę od wolnych rodników, wzmacnia 

jej właściwości obronne .
• utrzymuje młodość i zdrowie komórek, zwiększa 

metabolizm .

Zastosowanie
Nanieś na oczyszczoną skórę twarzy 1-2 razy dziennie . 
Stosuj cyklicznie przez 15-20 dni 3-4 razy w roku . Można 
łączyć z kremem .

Rezultat
Każda zastosowana kapsułka zwiększa sprężystość skóry, 
przywracając jej świeży i zdrowy wygląd .

Opakowanie: 36 szt . по 0,7 g . Kоd: 10101 .

213
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Transdermal Complex
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Transdermal Complex
Przez wieki kobiety były gotowe poświęcić wszystko, aby tylko być piękne, stosując się 
do zasady „po trupach do celu” . Przykładowo: Poppea, żona rzymskiego cesarza Nerona, 
kąpała się w ciepłym mleku 500 osłów, a w czasie podróży często otaczało ją stado tych 
zwierząt . Austriacka imperatorowa Elżbieta nakładała na twarz surowy kotlet cielęcy, 
który przykrywała skórzaną maską — i tak spała całą noc . 

W tych czasach w arsenale piękności nie było wynalazków nowoczesnej chemii i osiągnięć 
nowe technologii . W naszych czasach nad produktami chroniącymi młodość pracują 
naukowcy z laboratoriów na całym świecie . Podstawę transdermalnych kompleksów 
TianDe stanowią zaawansowane osiągnięcia w dziedzinie medycyny estetycznej i 
odmładzania . Środki te pomagają cofnąć czas!

Dzięki swoim mikroskopijnym rozmiarom, czynne składniki preparatu wnikają w 
najgłębsze partie skóry i są doskonale wchłaniane, nie naruszając jednocześnie powłoki 
skóry . Nie mniej ważny jest fakt, że nanokorektor nie powoduje efektów ubocznych, 
takich jak zmarszczki mimiczne, przy których twarz staje się podobna do woskowej maski . 
Transdermalne kompleksy są bezbolesną alternatywą dla „zastrzyków piękna” .

Każdy kompleks zawiera dwa preparaty o wysokiej koncentracji — mikrokapsułki i 
mezokoktajl . Mikrokapsułki składają się w 100% z kolagenu, umieszczonego w najcieńszej 
żelatynowej powłoczce . Zamknięcie kolagenu w takiej kapsule chroni go przed kontaktem 
z otoczeniem i bakteriami oraz przed destrukcyjnymi procesami utleniania, w pełni 
zachowując wszystkie jego korzystne właściwości . Przy działaniach mechanicznych 
(lekkim stukaniu) «mikropojemniki» uwalniają kolagen .

W skład mezokoktajlu wchodzi kompleks czynnych składników o ukierunkowanym 
działaniu, zapewniających efekt botoksu lub liftingu — w zależności od tego, który z tych 
dwóch systemów został wybrany . 

NANO CORRECTOR z efektem botoksu / 
Botox Effect Transdermal Complex 

Nadejdzie dzień, w którym jedyną oznaką  
starości będzie twarz bez ani jednej zmarszczki. 

Philip Buear

Efekt stosowania kompleksu jest podobny do efektów widocznych po zastrzyku botoksu . 
Głównym celem preparatu są zmarszczki mimiczne .
• specjaliści wyróżniają kilka typów zmarszczek mimicznych (lub dynamicznych):
• „kurze łapki“ na zewnętrznych kącikach oka, związane z częstym śmiechem lub 

mrużeniem oczu z przyzwyczajenia;
• „lwie zmarszczki“ — jedna lub dwie poprzeczne zmarszczki między brwiami, będące 

wynikiem częstego marszczenia brwi;
• „zmarszczki myśliciela“ — podłużne zmarszczki na czole, wynikające z przyzwyczajenia 

do częstego marszczenia czoła i podnoszenia brwi;
• «fałdy nosowo-wargowe» — dwa głębokie zagięcia, biegnące od nosa po kąciki ust, 

stają się szczególnie widoczne przy specyficznych rysach twarzy, takich jak duża 
odległość między nosem a ustami .

Transdermalny kompleks z efektem botoksu zawiera peptydy o działaniu botulopodobnym, 
które są zdolne hamować mimiczną aktywność, blokując mimiczne skurcze mięśni .

Przyczyną tworzenia się zmarszczek 
mimicznych jest nadmierna 
aktywność mięśni. Ściąganie, 
prowokuje rozciąganie się 
fibroblastów — podstawowych 
komórek skóry, odpowiedzialnych 
za syntezę kwasu hialuronowego, 
kolagenu i elastyny. Fibroblasty 
są położone bardzo blisko mięśni 
i cechują się silną ruchliwością. 
Wywołane przez nie skurcze mięśni, 
powodują mechaniczną deformację 
skóry. Związana z fibroblastami, 
matryca kolagenu, poddawana jest 
ciągłemu napięciu, osłabia się i nie 
może przybierać roli ramy. 
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Transdermal Complex

Już w I w. p.n.e. Rzymianie robili 
operacje plastyczne: rzymski lekarz, 
Aulus Cornelius Celsus (25 r.p.n.e. — 
50 r.p.n.e.), opisuje procedury 
obrzezania i zmniejszania piersi 
u mężczyzn. Najpopularniejszą 
operacją w starożytnym Rzymie  
było usunięcie blizn na plecach,  
które były uznawane za oznakę 
wstydu, na równi z ucieczką z pola 
walki. Ojcem dzisiejszej chirurgii 
plastycznej jest Włoch Gaspar 
Taliakocci (1546 — 1599). W swojej 
książce „De curtorum chirurgiau” 
pisał o konieczności zabiegu 
chirurgicznego, z powodu licznych 
pojedynków i walk ulicznych, jak 
również powszechnej epidemii 
syfilisu , który uszkadzał nos. 

Acetylo Heksapeptyd-30 (30 Acetyl hexapeptide-30) — blokada mimicznych skurczy 
mięśni:
• posiada widoczne właściwości miorelaksacyjne (z łac . myo — „mięsień”, relaxo — 

„rozluźniać”), spowalnia proces przekazania sygnału z synapsy nerwowej do mięśni;
• zapobiega redukcję mięśni włóknistych, a tym samym przyczynia się do wygładzenia 

zmarszczek twarzy; 
• sprzyja zmniejszeniu się głębokości i ilości zmarszczek .
Drugi peptyd, wchodzący w skład kompleksu z efektem botoksu, zalicza się do 
klasy peptydów remodelujących, zwiększających jakość błony międzykomórkowej i 
stymulujących syntezę kolagenu .

Palmitoil Tripeptyd-5 (Palmitoyl tripeptide-5) — rekonstruktor matrycy skóry właściwej:
• posiada wysokie właściwości przepuszczające, trafia do najgłębszych warstw skóry;
• stymuluje fibroblasty, sprzyja przebudowie tkanki łącznej, jak również wzmocnieniu 

ściany naczyniowej; 
• stymuluje syntezę kolagenu, zwiększając sprężystość skóry;

W skład kompleksu wchodzi także kwas hialuronowy.

Kwas hialuronowy (Hyaluronic acid) — naturalna, znana wszystkim uczonym substancja, 
zdolna:
• wiązać wodę (1 cząsteczka kwasu hialuronowego przyciąga 1000 cząsteczek wody)
• nie pozwala wodzie wyparować (nawet w przypadku jej zmniejszonej zawartości w 

otaczającym środowisku) . 
• aktywizuje pracę komórek,
• neutralizuje działanie wolnych rodników — jednej z głównych przyczyn starzenia się 

skóry .

Działanie:
• sprzyja wygładzeniu zmarszczek .
• stymuluje produkcję własnego kolagenu .
• działa jak miejscowy miorelaksant, ochraniając przy tym mimikę .

Zastosowanie
1 . Za pomocą nasadki dozującej nanieś kilka kropel mezokoktajlu 
(środek № 1) na koniuszki palców i wsmaruj w oczyszczoną skórę twarzy .

2 . Niewielką ilość mikrokapsułek (środek № 2) nanieś na opuszek palca i okrężnymi 
ruchami rozsmaruj po obszarach poddanych działaniu mezokoktajlu .

3 . Dopełniając procedury, nanieś trzecią warstwę, rozprowadzając po skórze mezokoktajl . 

Środek należy nanosić na oczyszczoną skórę raz dziennie (wieczorem, 2 godziny przed 
snem), przy umiarkowanych oznakach starzenia się skóry, 2 razy dziennie — przy 
wyraźnych problemach . W czasie stosowania transdermalnych kompleksów należy unikać 
peelingów .

Rezultat
Zmniejszona ilość zmarszczek już po 7 dniach stosowania transdermalnego kompleksu!

Opakowanie: 3 g / 7 ml . Kоd: 12202 .
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Transdermal Complex
NANO CORRECTOR z efektem liftingu / 
Lifting Effect Transdermal Complex

Wszystko, co przeżyła, zostało wyryte na jej twarzy,  
gdzieniegdzie podkreślone zmarszczkami.

Emil Krotkij

Z wiekiem obniża się tonus mięśni, pojawia się drugi podbródek, a policzki opadają . 
Przez długi czas, aby poprawić zniekształcone kontury twarzy, jedynym wyjściem było 
uciekanie się do operacji plastycznych .

Dzięki pojawieniu się kosmetyków o wysokiej skuteczności, możliwym stało się nie tylko 
odroczenie chirurgii plastycznej, ale nawet całkowite z niej zrezygnowanie . Alternatywą 
dla skalpela chirurgicznego może się stać transdermalny kompleks z efektem liftingu — 
jego aktywne składniki pomagają przywrócić jasność i piękno konturu twarzy — i to 
całkowicie bezboleśnie . Głównymi czynnymi składnikami mezokoktajlu są beta-glukany 
i glukozaminy . 

Beta-glukan, stymulator odporności skóry — polisacharyd o długim łańcuchu, którego 
elementem strukturalnym jest glukoza . Beta-glukan jest wydzielany ze ścian komórkowych 
drożdży piekarskich, a także wyciągów ze zbóż (owsa, pszenicy) i niektórych grzybów .
• główną zaletą beta-glukanu jest to, że za jego sprawą rozpoczyna się w skórze 

naturalny mechanizm produkcji brakujących składników, jak również to, że wpływa on 
na komórki immunologiczne — komórki Langerhansa;

• komórki Langerhansa — wewnątrz-naskórkowe makrofagi (immunologiczni obrońcy), 
które pełnią rolę „brygady do szybkiej pomocy”, regenerującej uszkodzony naskórek; 
niszczą również patogenne organizmy .

• aktywizowane beta-glukanem komórki Langerhansa zaczynają reprodukować cały 
rząd biologicznie aktywnych substancji, wśród których znajduje się czynnik wzrostu 
naskórka, sprzyjający tworzeniu się kolagenu i elastyny, i faktor angiogenezy (tworzy 
nowe naczynia krwionośne) .

Beta-glukan pełni tak samo ważną rolę w systemie 
odpornościowym, jak penicylina w świecie 
antybiotyków. 
Chlorowodorek glukozaminy, „partner” kwasu hialuronowego i kolagenu — połączenie 
glukozy i aminokwasów, otrzymywane w wyniku kwasowej hydrolizy naturalnego 
polisacharydu chityny, uzyskiwanego z muszli morskich skorupiaków (krewetek, homarów 
i krabów):
• jest materiałem wyjściowym do syntezy kolagenu oraz kwasu hialuronowego, ułatwia 

zakończenie procesu tworzenia się kolagenu i elastyny, poprawia elastyczność skóry; 
• sprzyja wygładzeniu zmarszczek, przyspiesza procesy regeneracji, posiada właściwości 

odmładzające;
• najnowsze badania potwierdziły, że glukozamina może zapobiec powstawaniu plamek 

starczych na skórze, zmniejszając zawartość melaniny w komórkach .

Glukozaminy, wraz z kwasem 
hialuronowym i kolagenem, są 
głównym materiałem budującym 
tkanki skóry właściwej. 

W skład mezokoktajlu wchodzą także kwas hialuronowy 
i hydrolizowany kolagen — składnik, który przy pomocy 
substancji wzmacniających (z ang . słowo enhance — 
„poprawić, wzmocnić»), łatwo przenika przez warstwę 
ochronną skóry i zostaje włączony w reakcje metaboliczne, 
odżywiając, nawilżając i odnawiając skórę od wewnątrz . 

Hydrolizowany kolagen (Hydrolyzed collagen):
• stymuluje regenerację naturalnych włókien 

kolagenowych skóry właściwej;
• zwiększa sprężystość, elastyczność i turgor skóry;
• tworzy na skórze błonkę, która związuje wodę, tym 

samym zmniejszając utratę wody przez naskórek 
(TEWL — Transepidermal Moisture Loss) .

Działanie:
• sprzyja przywróceniu skórze sprężystości i wyrazistego 

owalu twarzy .
• aktywizuje syntezę własnych włókien kolagenowych .
• głęboko nawilża skórę, zwiększa jej turgor .

Zastosowanie
1 . Za pomocą nasadki dozującej nanieś kilka kropel 
mezokoktajlu (środek № 1) na koniuszki palców i wsmaruj 
w oczyszczoną skórę twarzy .
2 . Niewielką ilość mikrokapsułek (środek № 2) nanieś 
na opuszek palca i okrężnymi ruchami rozsmaruj po 
obszarach poddanych działaniu mezokoktajlu .
3 . Dopełniając procedury, nanieś trzecią warstwę 
rozprowadzając po skórze mezokoktajl . 
Środek należy nanosić na oczyszczoną skórę raz dziennie 
(wieczorem, 2 godziny przed snem), przy umiarkowanych 
oznakach starzenia się skóry, 2 razy dziennie — 
przy wyraźnych problemach . W czasie stosowania 
transdermalnych kompleksów należy unikać peelingów .

Rezultat
Wyrównanie niedoskonałości zauważalne już po upływie 7 
dni od zastosowania transdermalnego kompleksu .

Opakowanie: 3 g / 7 ml . Kоd: 12201 .
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Mezoroller TianDe
Rzadko, mało i w odpowiednie miejsce!

 Michael Pistor, lekarz, twórca metody mezoterapii

Mezoroller — twój najlepszy kosmetolog!
Mezoroller TianDe — to domowa alternatywa dla profesjonalnej procedury mezoterapii, 
nazywanej „medycyną haute couture” . W procesie mezoterapii za pomocą wielu 
mikrowstrzyknięć biologicznie-czynne składniki przedostają się do najgłębszych warstw 
skóry . Posiadający niesamowitą skuteczność, wśród preparatów mezoterapii, mezoroller 
eliminuje ryzyko bólu, zaczerwienienia, obrzęku, guzków i siniaków . Procedura nie 
pozostawia bolesnych śladów na twarzy . Mezoroller TianDe jest przy tym znacznie tańszy 
od chociażby jednego zabiegu mezoterapii w salonie kosmetycznym . 

Mezoroller: terapia indukcji kolagenu

Aby zrozumieć zasadę pracy mezorollera, przypomnijmy sobie budowę skóry . Górną 
warstwę stanowi naskórek — jest on niezwykle cienki, składa się z kilku warstw: 
zrogowaciałych komórek, komórek produkujących barwnik, komórek układu 
odpornościowego i innych . Dolną warstwę skóry stanowią włókna elastyny i kolagenu . 
Dlatego stosowanie mezorollera nazywa się terapią indukcji (tj . produkcji) kolagenu .

Mikro-igły mezorollera TianDe zostały zrobione ze stali chirurgicznej, która ma szerokie 
zastosowanie w procesie produkcji narzędzi chirurgicznych . Jest na tyle zwarta i gładka, że 
bakterie dosłownie nie mają się na niej czego „chwycić” . Stal ta jest odporna na działanie 
kwasów i zasad . 

Mikro-igły przebijają zewnętrzną warstwę rogową, tworząc liczne mikrokanaliki . Grubość 
igły jest porównywalna do grubości ludzkiego włosa . Jej długość to tylko 0,2 mm, dlatego 
nakłucia są bardzo małe i znikają z powierzchni skóry w godzinę . Jednak w tym czasie w 
komórce zachodzi prawdziwa rewolucja! Poprawia się krążenie krwi, pobudzona zostaje 
przemiana materii i produkcja elastyny i kolagenu . 

Środki kosmetyczne dostarczane są „pod dany adres”

Skóra, jako bariera ochronna organizmu, dostatecznie mocno broni się przed wcieraniem 
w nią jakichkolwiek środków, dlatego doskonała większość środków kosmetycznych 
pozostaje na powierzchni naskórka i po prostu wyparowuje .

Mezoroller tworzy na skórze mikrokanały, przez które czynne składniki i surowica mogą 
z łatwością przeniknąć w najgłębsze warstwy skóry . Skóra zamienia się w «gąbkę» . 
Mezoroller zwiększa efektywność kremów i surowic do 90%. 

Uwaga: środki kosmetyczne należy nanieść, póki 
mikrokanały są nadal otwarte, czyli w ciągu godziny od 
zastosowania mezorollera.
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Działanie mezorollera:

1. Zmniejsza ilość i głębokość zmarszczek oraz sprzyja 
formowaniu się odpowiedniego konturu twarzy, 
dzięki aktywizowaniu produkcji kolagenu .

2. Sprzyja pozbyciu się blizn (blizn potrądzikowych, 
oparzeń), rozstępów i cellulitu. Mezoroller można 
stosować także na delikatniejsze miejsca na skórze, 
tj . gruczoły mleczne (bardzo często po porodzie i 
karmieniu dziecka zaczynają one obwisać) .

3. Poprawia całkowity stan skóry: stymuluje procesy 
życiowe komórek skóry, zwiększa ich tonus i 
usprawnia krążenie krwi . Wszystkie reakcje wymiany 
we wnętrzu skóry normalizują się w widoczny 
sposób, w wyniku czego poprawia się jej ogólny 
stan, zmniejsza się produkcja łoju, a pory ulegają 
ściągnięciu .

4. Zapobiega pojawieniu się przebarwień: mezoroller 
ułatwia wnikanie specjalnych preparatów w głąb 
skóry, co znacznie zwiększa skuteczność leczenia 
przebarwień .

5. Pobudza wzrost włosów na głowie: mezoroller 
zwiększa obieg krwi, co sprzyja nasyceniu mieszków 
włosowych składnikami odżywczymi i jest silnym 
stymulatorem «uśpionych» pęcherzyków . 

”Nasze włosy lubią masaż 
głowy: udowodniono, że 

codzienny masaż poprawia jakość 
i wzrost włosów, gdyż usprawnia 
krążenie krwi i dostarczanie 
składników odżywczych do mieszków 
włosowych. Mezoroller — to 
niezrównany «masażysta» dla twojej 
czupryny! 

Zastosowanie mezorollera

Шаг 1. Oczyszczenie skóry.
Zmyj makijaż i dokładnie oczyść skórę za pomocą żelu do mycia, opłukaj twarz i osusz ją 
chusteczką .

Шаг 2. Zastosowanie mezorollera.
Przy zabiegach twarzy powinno się wydzielić następujące obszary: nosa, czoła, wokół ust, 
policzków i szyi . Każdy z tych obszarów należy oddzielnie potraktować mezorollerem . 
Toczenie odbywa się 10 razy w kierunku pionowym, poziomym i ukośnym (po przekątnej 
w obu kierunkach), z tą samą intensywnością . 
Standardowa procedura w warunkach domowych może zająć od 5 do 10 minut, w 
zależności od rozmiaru leczonej powierzchni . Można powtarzać procedurę 3-4 razy w 
tygodniu . 

Шаг 3. Nałożenie środków kosmetycznych.
Aktywny preparat nanieś na leczone miejsca .

Шаг 4. Oczyszczenie mezorollera.
Ważne jest, aby przestrzegać wszystkich zasad sterylności . Na początku i na końcu 
procedury konieczne jest zdezynfekowanie urządzenia . Po dezynfekcji należy wyjąć 
go z plastikowego pojemnika, w celu przewietrzenia . Mezoroller jest narzędziem 
przeznaczonym do użytku osobistego . Jeden mezoroller — jeden właściciel . 

UWAGA! Mezorollery nie mogą być stosowane na podrażnioną lub zainfekowaną 
skórę. Przy grzybiczych chorobach krostkowych, egzemie, łuszczycy, ranach, guzach, 
brodawkach, znamionach znacznych rozmiarów, stosowanie mezorollera jest 

NIEDOPUSZCZALNE! Mezoroller należy zmienić, gdy stępią się igły. Aby pozostały one 
ostre jak najdłużej, nie należy umieszczać go na twardych powierzchniach.

Mezoroller TianDe:  
przywróci skórze młodość 
lekkimi ruchami ręki!
Kоd: 90141, 1 szt .
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Cel Zalecane kosmetyki

Podciągnięcie twarzy NANO CORRECTOR z efektem liftingu

Korekcja konturu twarzy

Uszczelnienie i wzmocnienie skóry twarzy

Odżywczo-regenerujący krem na noc z linii Marine Collagen

Intensywny krem liftingujący z linii Collagen Active

Wzmacniająca i podciągająca emulsja do twarzy i szyi z linii Collagen 
Active.

Eliminacja i zapobieganie zmarszczkom

Odnowa, odmłodzenie skóry

Stymulacja produkcji kolagenu

NANO CORRECTOR z efektem botoksu

Odżywczo-regenerujący krem na noc z linii Marine Collagen

Odmładzająca energetyczna emulsja z serii Zhenfei perfect

Intensywny krem pielęgnacyjny przeciw zmarszczkom z linii Zhenfei 
perfect

Stymulacja wzrostu włosów

Walka z wypadającymi włosami
Tonik aktywizujący porost włosów Bio Rehab

Usunięcie rozstępów na ciele

Zwiększenie sprężystości i elastyczności skóry

Walka z cellulitem

Krem antycellulitowy z ekstraktem z tahoua z linii Model Up

Antycellulitowy kompleks z linii Model Up

Modelująco-ujędrniający krem do biustu z linii Model Up

Wzmacniający żel antycellulitowy z linii Collagen Active

Mezoroller + środki kosmetyczne TianDe = superefekt
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Maski-moulage Dual System 
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Dzienna ekspresowa regeneracja
Popularne, lubiane przez wszystkich kremowe maski 
TianDe bez spłukiwania — to prosty i skuteczny 
sposób, aby wzmocnić odżywienie skóry i stać się 
niepowtarzalnie piękną. Stosowanie tych niesamowitych 
kosmetyków daje niesamowite efekty: poprawia koloryt 
skóry, przywraca sprężystość tkanek.
„Efekt widoczny gołym okiem”
Kremowe maski na dzień — to prawdziwy ratunek dla 
kobiet aktywnych. Aplikując maskę na przykład podczas 
porannej kąpieli lub przy kawie, przygotujesz skórę 
do trudnego dnia, dodajesz jej energii niezbędnej do 
funkcjonowania aż do późnych godzin wieczornych. 

Sposób stosowania: Gęstą warstwę maski nałóż na szyję i twarz, po 10 minutach usuń 
nadmiar kosmetyku za pomocą chusteczki lub delikatnie wmasuj w skórę .
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Kremowe maski na dzień
Nawilżająca kremowa maska „Brzoskwinia” / 
Peach Rehydrating Cream Face Mask

Ten kosmetyk jest idealny do pielęgnacji skóry suchej i osłabionej .

W składzie zawarty jest ekstrakt z liści brzoskwini, ekstrakt z alg oraz liści nieszpułki .

Prawie we wszystkich językach świata istnieją porównania: „Skóra niczym brzoskwinia”, 
„dziewczyna jak brzoskwinia” . Dzięki masce „Brzoskwinia” te komplementy będą 
wybrzmiewały pod Twoim adresem . 

Działanie aktywnego składnika maski
Ekstrakt z liści brzoskwini nasyca skórę wilgocią, sprawiając, iż staje się ona miękka 
niczym brzoskwinia . Wchodzące w skład ekstraktu flawonoidy chronią skórę przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników i przedwczesnym starzeniem się skóry .

Działanie 
• nawilża, odżywia, zmiękcza skórę; 
• zapobiega łuszczeniu się; 
• niweluje podrażnienia i swędzenie;
• odmładza, sprawia, że skóra promieniuje .

Rezultat
Regularne stosowanie maski — to doskonałe nawilżenie i ochrona skóry twarzy . 
Wrażliwą i podrażnioną skórę czeka znaczna poprawa jej wyglądu .

Opakowanie: 35 g . Kоd: 50106 . 

Nawilżenie i ochrona

Aktywna odnowa

Idealna równowaga



141

Maski TianDe
Nawilżająca kremowa maska „Aloes”/ 
Aloe Moisturizing Cream Face Mask

Ta kosmetyczna maska to prawdziwy wynalazek dla tych osób, które walczą z 
niedoskonałościami suchej bądź tłustej skóry .

W składzie: zawiera ekstrakt z alg, ekstrakt z aloesu, kwas hialuronowy .

„Roślina –apteka” — właśnie na takie miano zasługuje skromny, na pierwszy rzut oka, 
kwiat Aloe Vera . Wiele z jego właściwości leczniczych jest znanych i było stosowanych 
na różnych kontynentach na przestrzeni wieków . Aloes stosowali w swojej praktyce 
lekarze tradycyjnej medycyny chińskiej, lekarze Starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu . 
Starogrecki lekarz Dioskryd w swoim dziele „De materia medica” dokładnie opisał 
przypadki zastosowania aloesu w celach kosmetycznych, na przykład przy wypadaniu 
włosów, w przypadku nawilżania skóry lub walki z trądzikiem . 

”W soku aloesu zawarte są olejki eteryczne, około 
20 aminokwasów, witaminy grupy B (w tym 

niezwykle rzadko spotykana В12), С, Е, cholina, beta-
karoten i wiele innych makro- i mikroelementów: wapń, 
magnez, potas, cynk, żelazo, mangan, miedź, chrom itd. 
Działanie aktywnego składnika maski
Ekstrakt z aloesu odmładza, regeneruje, odbudowuje uszkodzone obszary skóry, nadaje 
jej sprężystość i jędrność, wygładza zmarszczki, zapewnia świeżość i ładny kolor twarzy . 

Działanie 
• głęboko nawilża;
• wzmacnia procesy regeneracji komórek;
• działa kojąco, niweluje podrażnienia
• zwiększa jędrność i elastyczność;
• wygładza zmarszczki;
• przywraca skórze świeżość i zdrowy wygląd .

Rezultat
Tuż po zastosowaniu maski odczujesz niezwykłą gładkość i nawilżenie skóry . Przy 
długotrwałym stosowaniu możliwe jest ustabilizowanie równowagi lipidowej skóry, 
zabezpieczenie jej przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego, 
odbudowanie poziomu nawilżenia i przywrócenie świeżego kolorytu twarzy . 

Opakowanie: 35 g . Kоd: 50109 .

Regenerująca kremowa 
maska „Eliksir Morski” / 
Marine Elixir Repairing 
Cream Face Mask

Uniwersalna maska, odpowiednia dla każdego typu 
cery, w każdym wieku . Ten kosmetyk umożliwia szybką i 
efektywną pielęgnację skóry twarzy . 

W składzie maski znajduje się ekstrakt z alg morskich .

Już od wieków wiadomo, że naturalne komponenty 
kosmetyków, wydobywane z morza, mają cudowną moc . 
Jednakże błękitno-niebieskie głębiny kryją w sobie jeszcze 
wiele tajemnic . Każdego tygodnia uczeni odkrywają w 
morzach około 35 nowych gatunków alg i koralowców, 
posiadających ogromne zdolności do zachowania piękna 
naszej skóry . 

lgi morskie można nazwać źródłem młodości i zdrowia 
skóry; ekstrakt z alg jest prawdziwą skarbnicą cennych 
składników i związków w biodostępnej formie: witamin 
А, В1, В2, С, Е, D, jodu, polisacharydów, kwasów 
organicznych i soli mineralnych .

By otrzymać 1 kilogram koncentratu 
alg, należy przerobić ponad  
6 kilogramów tych świeżo zebranych 
morskich roślin.
Działanie aktywnego składnika maski: 
Ekstrakt z alg morskich efektywnie nawilża skórę i 
zapobiega utracie wody, stymuluje procesy regeneracji 
komórek skóry, posiada działanie zmiękczające, sprzyja 
usuwaniu toksyn, chroni przed zgubnym działaniem 
wolnych rodników . 

Działanie
• głęboko nawilża, odżywia i wzmacnia skórę;
• posiada właściwości regenerujące i antyoksydacyjne;
• przywraca skórze zdrowy i młody wygląd;
• oczyszcza .

Rezultat:
Skóra twojej twarzy w ciągu zaledwie kilku minut działania 
maski uspokoi się, stanie się miękka, nabierze zdrowego i 
zadbanego wyglądu .

Opakowanie: 35 g . Kоd: 50111 .
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Kremowe maski na dzień
Odświeżająca kremowa maska „Woda 
Lodowcowa” / Glacier Water Refreshing 
Cream Face

Kosmetyk — ratunek dla odwodnionej i dojrzałej skóry . Ta maska stanie się prawdziwym 
„łykiem ożywczej wody” dla skóry w dowolnym wieku w warunkach palącego letniego 
słońca lub suchego powietrza w pomieszczeniach . 
W składzie: ekstrakt z alg morskich, hydrolizowany kolagen .

Słowo „kolagen” przywędrowało do nas z języka greckiego: „kolla” oznacza „klej”, „a 
genos” tłumaczy się jako „ród” . Tym sposobem „kolagen” dosłownie oznacza „rodzący 
klej” . Rzeczywiście jest to białko strukturalne, które tworzy tkankę łączną i wypełnia 
przestrzenie między mięśniami a komórkami . Główną funkcją kolagenu jest odnowa: 
w przypadku uszkodzenia fragmentu skóry lub mięśnia, kolagen uczestniczy w szybkim 
procesie przywrócenia i odnowy komórek .

Zgodnie z ostatnimi badaniami naukowymi, nadmierna 
wilgotność tkanek sprzyja wzmożonej proteolizie, czyli 
procesowi rozkładu struktur białkowych i uruchamia 
mechanizm syntezy nowego kolagenu. Tym sposobem, 
zachodzi odnowa podstawowych struktur skóry łącznie 
z ich ogólnym odmłodzeniem. Po nałożeniu kolagenu 
na skórę tworzy się cieniutki, przepuszczający powietrze 
film, który sprzyja gromadzeniu wilgoci w skórze. 
Działanie aktywnego składnika maski: 
Hydrolizowany kolagen posiada właściwości odżywcze, odmładzające i wspomagające 
proces gojenia się ran zmęczonej i pozbawionej życiowej energii skóry .

Działanie
• odświeża i dodaje sił witalnych skórze osłabionej stresem oraz działaniem środowiska 

zewnętrznego;
• poprawia napięcie, podwyższa elastyczność tkanek;
• cudownie nawilża .

Rezultat:
Twoja skóra odzyska właściwe napięcie, sprężystość, nawilżenie . Kontur twarzy będzie 
wyraźniejszy — jak po liftingu . 

Opakowanie: 35 g . Kоd: 50110 .

Lśniąca świeżość
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Łagodząca kremowa maska „Kalla” / 
Calla Soothing Cream Face Mask

Fantastyczny kosmetyk, który działa nawilżająco, a także walczy z pierwszymi oznakami 
starzenia . Maska uwzględnia potrzeby skóry ze skłonnościami do zaczerwienień . 

W składzie: ekstrakt z alg morskich oraz ekstrakt z czermieni błotnej (Calla palustris) .

Czermień błotna (Calla palustris) — zadziwiająca i tajemnicza roślina, której 
przypisuje się nawet właściwości amuletu zapewniającego szczęście w domu . Ten 
śnieżnobiały kwiat nie tylko sprowadza przeciwległe energie do złotego środka, ale 
i transformuje je w jeden strumień radości . Energia rośliny przeciwdziała wibracjom 
smutku, pesymizmu i depresji . Calla palustris podwyższa odporność człowieka na 
stan emocjonalnego wycieńczenia oraz stres, napełniając atmosferę domu radością i 
rześkością . 

Ekstrakt z czermieni błotnej zawiera saponiny, 
flawonoidy, substancje smoliste, kwasy organiczne 
i cukier. Czermień błotna była czasem nazywana w 
kulturze ludowej „chlebnicą”, dlatego że kłącza tej 
rośliny wykorzystywane były do przygotowania chleba. 
Działanie aktywnego składnika maski
Ekstrakt z czermieni błotnej odżywia i nawilża skórę .

Działanie 
• chroni przed podrażnieniami i zaczerwienieniami, a te istniejące wcześniej skutecznie 

usuwa;
• tworzy naturalną barierę ochronną;
• zapobiega utracie wody, wykazuje działanie antyoksydacyjne;
• chroni skórę przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego .

Rezultat:
Ta maska jest po prostu niezastąpiona, kiedy potrzebujesz odbudować skórę po 
przebytych stresach . Od teraz zapomnisz o problemach — skóra twojej twarzy stanie 
się zdrowa, napięta i nawilżona . 

Opakowanie: 35 g . Kоd: 50112 .

Niezawodna ochrona skóry
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Wieczorne odmłodzenie
„Efekt widoczny gołym okiem”

Nocne kremowe maski nie tylko w mgnieniu oka usuną napięcie skóry po trudnym 
dniu, ale też pomogą poradzić sobie ze stresem . 

Sposób stosowania: cienką warstwę maseczki nanieś na twarz, szyję i dekolt . Po 
upływie 20 minut, usuń resztki maski za pomocą wilgotnej chusteczki . Nie stosować 
na podrażnioną, uszkodzoną i/lub zaczerwienioną skórę .

Kremowa maska „Zielona herbata” / 
Green Tea Cream Face Mask

Maskę mogą stosować osoby w dowolnym wieku oraz o każdym typie cery . Maska 
działa łagodząco na cerę wrażliwą, tuszuje niedostatki cery tłustej, młodą skórę nasyca 
witaminami i mikroelementami, zaś dojrzałej — przywraca napięcie i sprężystość .

W składzie: ekstrakt z liści zielonej herbaty i alg morskich .

Chiny szczycą się starożytnymi tradycjami produkcji zielonej herbaty, a jej dobroczynne 
właściwości Chińczycy odkryli ponad 4000 lat temu . Już w VII wieku buddyjscy mnisi 
przygotowywali ten napój, odznaczający się delikatnym i wytwornym smakiem . W 
kosmetologii ekstrakt z zielonej herbaty jest szeroko wykorzystywany i stosuje się go w 
kosmetykach dla praktycznie każdej grupy wiekowej . Chinki wiedzą, że maski na bazie 
zielonej herbaty dodają skórze blasku . 

Zielona herbata jest bogata w witaminy K, В1, В2, В9, 
В12, РР, zawiera aminokwasy, karoten, olejki eteryczne, 
kofeinę, złoto, mangan, sód, potas, wapń i enzymy (do 
25%)..

Działanie aktywnego składnika maski 
Ekstrakt z liści zielonej herbaty dobrze odżywia i nawilża skórę, poprawia i wzmacnia 
jej strukturę . Zapobiega również starzeniu się skóry poprzez wzmacnianie jej funkcji 
ochronnych, natomiast na poziomie komórkowym wykazuje ogólne dobroczynne 
działanie .

Działanie
• przeciwdziała obrzękom;
• zapobiega utracie sprężystości,
• tonizuje i działa ściągająco na skórę,
• nasyca skórę składnikami odżywczymi,
• wygładza zmarszczki .

Rezultat
Maska na bazie zielonej herbaty w mgnieniu oka poprawi wygląd skóry, nawilży ją i 
ochroni przed działaniem wolnych rodników . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 50101 .

Kremowa maska 
„Pomidor” / Tomato  
Cream Face Mask 

Efektywny kosmetyk przeznaczony dla cery dojrzałej po 
35 roku życia . Maska odświeża koloryt twarzy, poprawia 
wygląd skóry, sprzyja przywróceniu wyraźniejszego 
konturu twarzy . Pomaga również skórze z problemami 
walczyć z trądzikiem .

W składzie: ekstrakty pomidora i alg morskich .

Pomidor był powszechnie znanym i popularnym 
warzywem u Azteków; do Europy przywieźli go na 
początku XVI wieku hiszpańscy konkwistadorzy . Francuzi 
nadali owocom pomidora romantyczną nazwę „jabłka 
miłości” . Pomidor zyskał sobie sławę warzywa, które jest 
źródłem zdrowia i umiłowania życia .

Dzięki swoim unikalnym naturalnym właściwościom, 
pomidor z sukcesem jest wykorzystywany w kosmetyce . 
Kosmetyki z ekstraktem z pomidora poprawiają koloryt 
twarzy, odmładzają skórę, wygładzają zmarszczki . 

Pomidor jest bogaty w likopen, 
karoten, witaminy A, B, B2, B6, C, 
E, K, PP i beta-karoten. Zawiera 
dużą liczbę substancji aktywnych, 
niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu: kwasy 
owocowe, magnez, cynk, sód, żelazo, 
mangan.
Działanie aktywnego składnika maski 
Ekstrakt z pomidora jest idealnym środkiem dla 
wszystkich typów skóry; wyrównuje strukturę naskórka, 
przywracając mu gładkość i uczucie komfortu . Likopen, 
wchodzący w skład tego warzywa, pod względem 
swoich antyoksydacyjnych właściwości przewyższa takie 
witaminy, jak C i E . „Jabłko miłości” efektywnie zapobiega 
procesom starzenia się skóry . 

Działanie
• chroni skórę przed negatywnym wpływem 

otaczającego środowiska; 
• usuwa ślady zmęczenia,
• aktywnie odmładza, odżywia i odnawia skórę,
• daje uczucie komfortu, tonizuje i działa liftingująco .
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Rezultat
Kremowa maska, jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki, zetrze ślady zmęczenia z 
Twojej twarzy, poprawi napięcie skóry, przywróci blask twojej cerze . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 50102 .

Kremowa maska „Jagoda” /  
Blueberry Cream Face Mask 

Ta maska to prawdziwe odkrycie dla tych, którzy chcą na dłużej zachować młodość i 
świeży wygląd swojej skóry . Maska z jagód w znacznym stopniu opóźnia procesy 
wpływające na starzenie się skóry . 

W składzie: ekstrakty z owoców jagody i alg morskich .

Mieszkańcy Północy otrzymali od natury szczodry podarek — leśną mieszkankę, jagodę, 
prawdziwą skarbnicę witamin i mikroelementów . Na Rusi nazywano borówkę „jagodą 
młodości”, doceniając jej właściwości odmładzające organizm . By zachować zdrowie 
i krzepę, mieszkańcom Sybiru wystarczało zjadać codziennie jedną garść tych jagód . 
Północnym ślicznotkom, które znane były z białej i czystej cery, maseczki z jagód 
pomagały na długo zachować ich piękno . Wiadomo, że maseczki z borówki sprzyjają 
zwężeniu porów i wzmocnieniu naczyń krwionośnych, blokują rozwój bakterii na skórze, 
usuwają wolne rodniki i wspaniale nawilżają . 

Jagoda odnawia komórki skóry, chroni je przed starzeniem 
się. Jagody zawierają mangan, potas, wapń, żelazo, a 
także dużo witamin (C, A i B) oraz flawonoidy. 
Działanie aktywnego składnika maski 
Ekstrakt z owoców jagody — jeden z najefektywniejszych środków stymulujących 
metabolizm komórek . Właściwość tę posiada dzięki rekordowej zawartości manganu 
w jagodach .

Działanie
• nasyca skórę składnikami odżywczymi, poprawia sprężystość,
• nawilża, zwęża pory,
• stymuluje odnowę struktury komórek skóry; 
• sprzyja usuwaniu obrzęków . 

Rezultat
Regularne stosowanie maski opóźnia procesy starzenia się skóry dzięki unikalnym 
naturalnym właściwościom borówki . Po kilku „jagodowych” zabiegach skóra twarzy 
nabiera naturalnego, delikatnego, świeżego i aksamitnego wyglądu . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 50103 .
Świeży koloryt twarzy

Wybawienie od stresu  
i zmęczenia

Doskonałe napięcie
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Kremowa maska „Winogrono” / 
Grape Cream Face Mask

Maska jest idealnym kosmetykiem zarówno dla cery suchej, jak i tłustej oraz tej z 
problemami .

W składzie: ekstrakty z winogrona i alg morskich .

Zgodnie z przekazem biblijnym, winorośl była pierwszą rośliną, którą Noe posadził po 
potopie . To jedna z pierwszych kultur, którą ludzie świadomie i zgodnie zaczęli rozwijać 
dla własnych celów . Winorośl — to jedyna na świecie roślina, która stała się przedmiotem 
badań naukowych — ampelografii . Grona tej rośliny zaczęły być wykorzystywane w 
celach kosmetycznych już w XVII wieku . Winorośl — to szczodry dar od bogów dla ludzi, 
pomagający zachować zdrowie, piękno i młodość . 

We Francji, gdzie w obfitości rosną wszystkie 
klasyczne odmiany winorośli, zaczęto wprowadzać 
metodę winoterapii. W Bordeaux stosuje się kąpiele 
z win gronowych oraz specjalne winne masaże 
antycellulitowe. Skóra po takich zabiegach staje się 
pierwotnie gładka, świeża, nawilżona i aksamitna. 
Działanie aktywnego składnika maski 
Ekstrakt winogrona jest bogaty w witaminy młodości i piękna: А, Е i С, kompleks 
witamin z grupy B, potas, sód, wapń, żelazo, flawonoidy, enzymy, kwas linolowy . Skóra, 
nasycając się witaminami i substancjami, otrzymuje zastrzyk młodości i zdrowia . 

Działanie
• odświeża i odmładza skórę, 
• tonizuje i liftinguje skórę,
• regeneruje komórki skóry, usuwa toksyny .

Rezultat
„Winogronowy zabieg piękna” podaruje Ci natychmiastową metamorfozę twojej skóry, 
a dodatkowo — przyjemne uczucie znalezienia się, bez konieczności wychodzenia z 
domu, w uzdrowisku Bordeaux, otoczonym przez liczące już ponad tysiąc lat winnice . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 50104 .
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Krem-maska „Nieszpułka” / 
Loquat Cream Face Mask 

Maska z nieszpułką bardzo dobrze usuwa problemy skóry charakterystyczne dla wieku 
dojrzewania, ale również efektywnie odżywia i działa łagodząco na skórę wrażliwą . Z tą 
maską Twoja skóra będzie wyglądać na zadbaną w każdym wieku . 

W składzie: ekstrakty z owoców i liści nieszpułki japońskiej oraz alg morskich .

Wiecznie zielone drzewo nieszpułki japońskiej rośnie na górskich zboczach Chin, Japonii 
i w Himalajach . W medycynie ludowej nieszpułka jest wykorzystywana do walki z 
infekcjami, które w tradycyjnej praktyce lekarskiej uważa się za nieuleczalne . Wschodnie 
piękności już dawno odkryły niezwykłe właściwości tej rośliny, które pomagają 
zachować napięcie i elastyczność skóry . W skład nieszpułki japońskiej wchodzą także 
kwasy jabłkowe i cytrynowe, polisacharydy, witamina C, pektyna, fitoncydy, substancje 
aromatyzujące i garbniki . 

Dobroczynne właściwości nieszpułki wciąż są przedmiotem 
badań naukowych. Wiadomo, że roślina ta bierze udział 
w walce ze straszną chorobą — cukrzycą. Liście nieszpułki 
zawierają trójterpeny — substancje, które intensyfikują 
proces wytwarzania insuliny we krwi. 
Działanie aktywnego składnika maski 
Ekstrakty owoców i liści nieszpułki japońskiej wzmacniają kolagenowe włókna skóry, 
wykazują działanie tonizujące i wiążące . Ekstrakt owoców nieszpułki przywraca skórze 
sprężystość, usuwa podrażnienia i walczy z różnymi rodzajami wysypki .

Działanie
• odżywia i tonizuje skórę,
• stymuluje procesy metaboliczne,
• nasyca skórę elementami odżywczymi, 
• zatrzymuje wilgoć wewnątrz komórek, podwyższając sprężystość skóry 
• opóźnia procesy powstawania zmarszczek, wygładza te już istniejące . 

Rezultat
Ta maska jest tym, czego od dawna szukałaś . Teraz z łatwością pomożesz swojej skórze 
być zawsze sprężystą i na długo zachować wyraźny i piękny owal twarzy . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 50105 .

Zdrowa sprężystość

Młodość i zdrowie
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Nawilżająca maska do twarzy i szyi „Kwas 
Hialuronowy” / Hyaluronic Acid Hydro 
Intensive Face and Neck Mask

Kosmetyk idealny dla suchej skóry; mogą go stosować kobiety w każdym wieku w 
momencie, kiedy skóra jest przesuszona, „odczuwa pragnienie” i dosłownie „prosi o 
wodę” . Maska — prawdziwy ratunek przed suchym powietrzem klimatyzatora . Nawet 
jednokrotne użycie maski daje uczucie „natychmiastowego piękna”, a przy regularnym 
stosowaniu pomaga na dłużej zachować napięcie i młodość skóry . 

W składzie: kwas hialuronowy, hydrolizowany kolagen . 

Młodość, piękno i sprężystość skóry twarzy w ogromnej mierze zależy od stopnia 
jej nawilżenia i zdolności warstw skóry do zatrzymywania wilgoci w komórkach . A to 
bezpośrednio związane jest z ilością kwasu hialuronowego obecnego w naszej skórze .

Wraz z wiekiem, synteza kwasu hialuronowego ulega zmniejszeniu, skóra staje się 
bardziej sucha, traci elastyczność, pojawiają się zmarszczki . Ponadto, w ciągu doby 
przez warstwę rogową skóry (w tym również przez skórę twarzy) wyparowuje 100-200 
ml wody . W efekcie skóra po prostu cierpi katusze z pragnienia . Przyszedł więc czas, 
by zwrócić się w stronę potężnego składnika nawilżającego, stworzonego przez samą 
naturę — kwasu hialuronowego . 

Warty uwagi jest fakt, że 1 gram kwasu hialuronowego 
z łatwością pochłania 3 litry wody. Połączenie kwasu 
hialuronowego i hydrolizowanego kolagenu gwarantuje i 
zabezpiecza efekt „natychmiastowego piękna”.
Działanie aktywnego składnika maski
Kwas hialuronowy zostaje rozprowadzony po całej powierzchni skóry, tworząc lekki 
film, który aktywnie pobiera wilgoć z powietrza . Sprzyja to zwiększeniu zatrzymywania 
wody w warstwie rogowej skóry, a także tworzy efekt dodatkowej wilgoci, który pomaga 
obniżyć proces wyparowywania wody z powierzchni skóry . Wygląd skóry ulega znacznej 
poprawie, skóra staje się nawilżona od wewnątrz .

Działanie 
• nawilża, poprawia napięcie skóry,
• odbudowuje i wzmacnia ochronną barierę skóry,
• usuwa uczucie suchości i ściągnięcia, 
• poprawia teksturę i napięcie komórkowe skóry . 

Rezultat
Już po pierwszym użyciu maski powróci uczucie komfortu i gładkości skóry twarzy . 
Zmarszczki powierzchniowe zostaną wygładzone, a te głębokie będą mniej widoczne . 
Przy regularnym stosowaniu gwarantowany jest efekt trwałego liftingu . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 52901 .

8 sposobów,  
by być bardziej pociągającą 
Pro Comfort — to 8 unikalnych masek posiadających 
właściwości odżywcze, nawilżające, tonizujące i 
odbudowujące . Stosowanie tych masek to gwarancja 
piękna oraz niezwykłego efektu odmłodzenia . 

Pielęgnacja przy użyciu masek-moulage to harmonijne 
połączenie doskonałego efektu kosmetycznego i 
rozkoszy płynącej z rytuału piękna .

Maski-moulage to:
• czuły dotyk delikatnej i cienkiej tkaniny, 

odpowiadającej konturowi twarzy i nasyconej 
specjalnymi substancjami aktywnymi . Baza maski 
jest gwarancją równomiernego rozprowadzenia 
aktywnych komponentów po całej powierzchni 
skóry . 

• efekt kompresu: efektywność maski wzrasta do 
90% . Tkane płótno, które stanowi osnowę maski, 
szczelnie pokrywa twarz, powodując wzrost 
temperatury na powierzchni skóry, dzięki czemu 
pory skórne mogą się szybciej otworzyć . 

„Efekt widoczny gołym okiem”
Kosmetyki Pro Comfort stworzone zostały specjalnie 
z myślą o współczesnych kobietach, ceniących sobie 
aktywny i dynamiczny styl życia . Te zadziwiające maski 
to prawdziwy salon piękności w domu . W dowolnym 
momencie możesz samodzielnie przeprowadzić 
efektywny zabieg, dodający Twojej skórze piękna bez 
konieczności wydawania wielkich sum pieniędzy w 
salonach kosmetycznych . 

Sposób stosowania: na oczyszczoną skórę twarzy 
nałóż maskę i pozostaw na 15-20 minut, następnie 
opłucz twarz wodą . Nie stosować na podrażnioną, 
uszkodzoną i zaczerwienioną skórę .
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Rewitalizująca maska do twarzy i szyi 
„Linchzhi” / Lingzhi Revitalizing Face  
and Neck Mask

Znakomity kosmetyk dla cery dojrzałej . Dzięki zawartości drogocennych składników 
zapobiega pojawieniu się oznak starzenia, pomaga w walce z plamami pigmentacyjnymi . 

W składzie: ekstrakt z grzyba lingzhi, hydrolizowany kolagen .

Chińskie kobiety już od czasów starożytnych stosują grzyb lingzhi w celu podtrzymania 
swojej urody i przedłużenia młodości, gdyż ten cudowny grzyb zawiera w sobie 
efektywne komponenty, które sprzyjają wybieleniu i odświeżeniu skóry . 

Lingzhi jest bardzo szanowany na Dalekim Wschodzie; w Japonii nazywany jest „grzybem 
siły duchowej”, a w Chinach — „ziołem nieśmiertelności” . Chiński cesarz Shennong 
stworzył listę 365 leczniczych ziół, które podzielił na 3 kategorie: „doskonałe”, „godne” i 
„sprawiedliwe” . Lingzhi otwierał pierwszą listę a zaraz za nim, na drugiej pozycji, znalazł 
się żeń-szeń . Grzyb, któremu przypisuje się cudotwórcze działanie, posiada bardzo 
bogaty i złożony skład, dzięki któremu pomaga zachować zdrowie i piękną skórę . 

Lingzhi — to czysty organiczny german. Jego unikalność 
polega na tym, że oddziałuje na głębokie warstwy skóry, 
nasycając ją tlenem i neutralizując jednocześnie zgubne 
działanie wolnych rodników. Ponadto, lingzhi zawiera 
naturalne filtry UV. 
Działanie aktywnego składnika maski 
Grzyb lingzhi zawiera mikroelementy, kwasy organiczne, polisacharydy, kumaryny, 
witaminy, fitoncydy, trójterpeny, kwasy ganoderowe, german . Dzięki tym składnikom, 
lingzhi dosłownie „odradza” skórę, odżywia ją, rozświetla i odmładza . 

Działanie 
• działa antyoksydacyjne, 
• odżywia i nawilża,
• chroni skórę, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się,
• poprawia koloryt skóry twarzy .

Rezultat
Stosowanie maski utrzymuje i reguluje stan nawilżenia skóry, tonizuje, czyni ją elastyczną, 
gładką i aksamitną . Poprawia koloryt cery . 

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 52902 .

Aktywna regeneracja 

Natychmiastowe nawilżenie 
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Odmładzająca maska do twarzy i szyi 
„Koenzym Q10” / Q10 Intensive  
Rejuvenating Face and Neck Mask

Maska przeznaczona dla kobiet w każdym wieku i o dowolnym typie cery . Kobietom 
o cerze dojrzałej zaleca się stosowanie tygodniowych kuracji, dzięki czemu w skórze 
zachodzi efekt fizjologicznego gromadzenia pożytecznych substancji, co sprzyja 
ochronie skóry przed przedwczesnym starzeniem się i pomaga zmniejszyć głębokość 
zmarszczek . 

W składzie: koenzym Q10, hydrolizowany kolagen .

Odkrycie w połowie XX wieku substancji „koenzym Q10” stało się ważnym wydarzeniem 
w historii minionego stulecia . Okazało się, że koenzym ten występuje w każdej 
komórce ludzkiego ciała . Pierwsi badacze nazwali nawet koenzym „wszechobecnym” 
(ang . ubiquitous) . Później angielski biochemik, prowadzący intensywne badania nad 
koenzymami, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii .

Właściwości koenzymu Q10 jako składnika preparatów kosmetycznych zostały odkryte 
niedługo potem . Dzisiaj, wraz z włączeniem tej substancji do kosmetyków, powstają 
produkty gwarantujące efekt odmładzający . Wszechobecny koenzym Q10 zaopatruje 
komórki w energię, a jego działanie można porównać z ciągłą, nieprzerwaną pracą 
malutkiej bateryjki . 

Zasoby własnego koenzymu w komórkach zmniejszają się wraz z wiekiem (po 30-35 
roku życia) . Zjawisko to nie zachodzi niezauważenie, bez konsekwencji dla skóry — wraz 
ze zmniejszeniem się poziomu koenzymu Q10 w skórze, traci ona swoją elastyczność, 
matowieje, pojawiają się pierwsze niewielkie zmarszczki . 

Obniżaniu się poziomu produkcji koenzymu Q10 sprzyja również nadmiar promieni 
ultrafioletowych i nałogi, szczególnie palenie papierosów . Nikotyna w kontakcie ze skórą 
zmienia jej strukturę molekularną, tworząc molekuły z niedostateczną ilością elektronów 
i protonów . Im więcej w organizmie takich niepełnowartościowych komórek, tym 
szybciej skóra się starzeje . W walce z wolnymi rodnikami i skutkami ich niszczycielskiej 
działalności sprawdzają się aminokwasy, do grona których należy koenzym Q10 .

25% deficyt koenzymu Q10 jest zapowiedzią rozwoju 
wielu chorób, a 75% deficyt zagraża życiu! Efektywność 
wytwarzania tak niezbędnej naszemu organizmowi 
substancji już po 20 roku życia zaczyna się obniżać, a w 
wieku 60 lat produkcja tego koenzymu wynosi zaledwie 
50% normy. 
Działanie aktywnego składnika maski
Koenzym Q10 — najpotężniejszy w kosmetyce antyoksydant, który hamuje procesy 
starzenia się skóry . Dzięki niemu komórki skóry otrzymują energię do ciągłej odnowy . 

Działanie 
• аdziała antyoksydacyjne, 
• zmniejsza głębokość zmarszczek,
• poprawia napięcie komórkowe i elastyczność skóry

Wieczna młodość 

Naturalna sprężystość i blask 

Ekstra odbudowa 
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Rezultat
W komórkach skóry rozpoczynają się procesy odmładzające, zwiększa się jej sprężystość 
i nawilżenie, znikają podrażnienia i problem łuszczenia się skóry, zmarszczki mimiczne 
stają się mniej widoczne . 
Opakowanie: Kod: 52903, 1 szt .

Odbudowująca maska do twarzy i szyi 
„Kompleks Minerałów” / Mineral Complex 
Regenerating Face and Neck Mask 

Maska odpowiednia dla kobiet w każdym wieku i o każdym typie cery . Efektywnie 
pomaga odbudować skórę, jej koloryt i strukturę w okresie wzmożonego stresu i 
nieprawidłowego odżywiania . 

W składzie: hydrolizowany kolagen, sole mineralne, koenzym Q10, tokoferol (witamina 
E), olejek lawendy wąskolistnej . 

Każdy naród, na jakim kontynencie by on nie żył, posiada swoje zadziwiające historie 
i legendy o cudownych uzdrowieniach za pomocą wody . Po całym świecie niesie się 
wieść o leczniczych źródłach mineralnych, wokół których tworzą się luksusowe hotele 
i uzdrowiska . 

W czym tkwi sekret tej wody? Naturalna woda mineralna, zanim wydostanie się na 
powierzchnię, przechodzi przez wielokilometrowy naturalny filtr złożony ze starożytnych 
wapieni i krzemionek . Oczyszczając się i „zarażając” potężnymi siłami ziemi, woda ta 
staje się skarbnicą niezastąpionych dla zdrowia człowieka minerałów i mikroelementów .

Tak oto znana wszystkim woda mineralna staje się wspaniałym źródłem pożytecznych 
substancji, które wydzielone z niej w specjalny sposób trafiają do masek kosmetycznych 
jako ich główny komponent . 

Każda komórka ludzkiego organizmu potrzebuje 
codziennie od 600 do 650 substancji odżywczych. 
Działanie aktywnego składnika maski
Sole mineralne mogą sprzyjać usuwaniu toksyn, wykazywać działanie tonizujące i 
zmiękczające, posiadają właściwości dezodoryzujące, odkażające i antyoksydacyjne . 
Nasycają komórki skóry tlenem, pomagają skórze przyswajać mikroelementy . 

Działanie 
• nasyca zmęczoną skórę witaminami i minerałami, mikro- i makroelementami,
• stymuluje procesy metaboliczne,
• nawilża, tonizuje .

Rezultat
Równowaga mineralna Twojej skóry zostaje odbudowana, skóra otrzymuje „drugie 
życie”, jest pełna blasku i zdrowia! 

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 52904 . 

Rozświetlająca maska do 
twarzy i szyi „Witamina 
C”  / Vitamin C Clarifying 
Face and Neck Mask

Maska jest pożyteczna dla kobiet w każdym wieku w 
celu zapobiegania przedwczesnemu starzeniu się skóry, 
poprawienia oddychania komórkowego i podwyższenia 
odporności skóry . Kosmetyk przeznaczony jest dla suchej 
i wrażliwej skóry twarzy . 

W składzie: palmitynian askorbylu (forma witaminy С), 
pantenol (prowitamina В5), ekstrakt liści aloesu, mleczan 
sodu, alantoina, ekstrakt z portulaki, koenzym Q10 . 

Rankiem, zjadłszy pełnowartościowe śniadanie, na pewno 
nie zastanawiasz się na tym, co „jadła na śniadanie” 
Twoja skóra . Nie jest to pytanie bezcelowe i warto je 
sobie zadać! Problem polega na tym, że skóra odżywia 
się w ostatniej kolejności, dlatego też należy szczególnie 
zatroszczyć się o nasycenie jej witaminami . 

Witamina C zajmuje wiodącą pozycję w grupie 
antyoksydantów . Witamina piękna zapobiega stresowi 
oksydacyjnemu, bierze aktywny udział w syntezie włókien 
kolagenowych, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych 
i opóźnia procesy starzenia się skóry . W połączeniu z 
koenzymem Q10 i innymi składnikami maski, witamina C 
dodaje energii każdej komórce Twojej skóry . 

 

Połączenie w jednym 
kosmetyku kilku witamin i 
substancji o właściwościach 
antyoksydacyjnych znacznie 
obniża liczbę komórek 
uszkodzonych przez działanie 
wolnych rodników, podwyższa 
odporność skóry na szkodliwe 
działanie różnych czynników 
środowiska zewnętrznego. 
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Działanie aktywnych składników maski
Witamina C aktywnie neutralizuje wolne rodniki, podtrzymuje napięcie skóry, wzmacnia 
odporność, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych, stymuluje syntezę kolagenu, 
regeneruje skórę, aktywizuje mikrokrążenie krwi, zapewnia fotoochronę, wybiela, 
zmniejsza pigmentację, chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych 
i zapobiega procesom starzenia się skóry . 
Mleczan sodu nawilża, uspokaja, usuwa podrażnienia, posiada silne działanie 
odmładzające i wygładzające, odbudowuje i chroni skórę . 
Pantenol (prowitamina В5) nadaje skórze elastyczność, uspokaja, usuwa 
podrażnienia, sprzyja regeneracji skóry . Uczestniczy w procesach normalizacji 
metabolizmu komórkowego . Usuwa łuszczenie się skóry, zwiększa wytrzymałość 
włókien kolagenowych . 
Ekstrakt z portulaki poprawia mikrokrążenie w skórze, chroni kolagen i elastynę przed 
uszkodzeniami, podwyższa funkcje ochronne skóry .

Działanie 
• nawilża, przywraca skórze sprężystość i blask,
• nasyca komórki tlenem,
• aktywuje procesy regeneracyjne, 
• chroni skórę przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego . 
Rezultat
Słyszysz wiele komplementów na temat Twojego świeżego wyglądu i kolorytu Twojej 
cery; czujesz, że Twoja skóra znowu jest napięta i wzmocniona od wewnątrz energią, 
tlenem i witaminami . 
Opakowanie: 1 szt . Kod: 52905 .

Tonizująca maska do twarzy i szyi „Lotos” / 
Lotus Rejuvenating Tonic Face and Neck 
Mask  

Efektywny kosmetyk dla cery dojrzałej z pierwszymi oznakami zmiany owalu twarzy i 
pojawiającą się siateczką drobnych zmarszczek . Regularne stosowanie maski pozwala na 
długo zatrzymać zmiany skóry spowodowane upływającym czasem . 
W składzie: hydrolizowany kolagen, ekstrakt z kwiatów lotosu . 
Tradycja stosowania lotosu w kosmetyce przywędrowała do nas z Dalekiego Wschodu, 
gdzie kwiat ten uważany jest za świętą roślinę . Według wierzeń, stałe noszenie ze sobą 
jakiejś części lotosu przynosi człowiekowi błogosławieństwo bogów oraz szczęście . 
Lotos rozjaśnia umysł, sprzyja bezinteresownej miłości i rozkwitaniu, otwiera czakram 
serca . Kiedy kobieta chce być bardziej pociągającą i pożądaną przez mężczyzn, powinna 
skorzystać ze starożytnego sposobu i posmarować się olejkiem lotosu na środku czoła 
oraz za uszami . 
Ekstrakt lotosu uspokaja podrażnioną i wrażliwą skórę . Efektywnie radzi sobie z 
problemami cery tłustej i mieszanej, a także usuwa trądzik i zwęża pory . 
Działanie aktywnego składnika maski
Ekstrakt lotosu wykazuje efektywne, stymulujące, odświeżające i rozświetlające 
działanie na skórę . Nawilża, sprzyja regeneracji komórek, nadaje skórze sprężystość, 
odbudowuje elastyczność . Pomaga pozbyć się ciemnych obwódek wokół oczu, sprzyja 
usunięciu elementów hiperpigmentacji . 

Lotos znalazł zastosowanie w ponad 
200 preparatach profilaktycznych 
Wschodu, które mają za zadanie 
odrodzić ciało i duszę. W Chinach 
kłącze lotosu wykorzystuje się jako 
środek tonizujący, powstrzymujący 
krwawienie, a także wspomagająco 
w dolegliwościach sercowych oraz 
przy deficycie witaminy В1. W 
celach spożywczych wykorzystuje 
się wszystkie części lotosu, kawałki 
kłączy podsmażone z cukrem w 
smaku przypominają marmoladę — 
podaje się ją jako deser do herbaty. 
Działanie 
• wzmacnia funkcję ochronną skóry, 
• utrzymuje wysoki poziom nawilżenia, 
• odświeża, rozświetla i poprawia koloryt skóry twarzy,
• wyrównuje strukturę skóry, czyni ją sprężystą i 

elastyczną .

Rezultat
Świeży, czysty i lśniący koloryt twarzy — dosłownie 
cofnęłaś czas . Dodatkowy bonus — niewyrażalna 
słowami rozkosz, mająca swoje źródło w samym zabiegu 
kosmetycznym z użyciem ekstraktu z lotosu . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 52906 .



153

Maski TianDe
Dodająca blasku maska do twarzy i szyi 
„Perła” / Pearl Vibrant Beauty Face and Neck 
Mask

„Perłowe” kosmetyki — to oryginalny przepych i rozkosz pielęgnacji ciała . Z pomocą 
tej maski możesz w dowolnym wieku zachować świeży koloryt twarzy, pozostać 
prawdziwie piękną i zadbaną . Maska podwyższa sprężystość skóry, opóźnia pojawienie 
się pierwszych drobnych zmarszczek i „kurzych łapek” .

W składzie: hydrolizowany kolagen, proteiny perły (hydrolizowane białko: konchiolina) 

Perła na Dalekim Wschodzie uważana jest za drogocenną rzecz, która przynosi szczęście, 
piękno i radość . To jedyny z kamieni szlachetnych, który nie wymaga szlifowania — 
każda perła jest unikalna i niepowtarzalna . W wielu językach wyraz „perła” tłumaczy się 
jako „śliczny, promienny, niepowtarzalny” . 

Według chińskich mędrców, w skład pereł wchodzą najważniejsze prakomponenty, 
żywioły: Woda, Powietrze i Ziemia, które warunkują ich chłodzące i uspokajające 
właściwości . Uważa się, że perły podwyższają aktywność życiową i siły witalne . 

Jednym z sekretów piękna kobiet Wschodu o porcelanowej cerze jest to, że stosują one 
w swojej codziennej pielęgnacji skóry „żywe” proteiny pereł . Przepiękny drogocenny 
dar morza rzeczywiście można nazwać „żywym”, ponieważ w skład pereł wchodzi 
organiczna substancja, konchiolina, która cementuje warstwy masy perłowej; praca ta 
trwa całe lata: perła o wielkości ziarnka grochu rośnie ponad 10 lat . 

Działanie aktywnego składnika maski
Proteiny perły (hydrolizowane białko konchiolina) — skuteczny antyoksydant; nawilża, 
aktywizuje zdolność komórek do samoodbudowy, poprawia metabolizm komórek skóry 
i krążenie krwi . 

Około 6% składu perły stanowi konchiolina. Ze względu 
na swoje pożyteczne właściwości, białko to otrzymało 
jeszcze inną nazwę — „szósty element życia”, ponieważ 
jest ono jedynym w przyrodzie jadalnym włóknem 
spożywczym pochodzenia zwierzęcego. Konchiolina 
wykazuje właściwości aktywizujące komórki systemu 
immunologicznego ludzkiego organizmu, podwyższając 
tym samym jego odporność. Działanie: 

• odradza i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, 
• neutralizuje wolne rodniki,
• sprzyja syntezie kolagenu i elastyny, 
• zapobiega pojawieniu się zmian wynikających z 

upływu czasu . 

Rezultat
Skóra Twojej twarzy staje się pełna blasku, czysta i 
piękna . Regularne stosowanie maski wzmacnia ten efekt . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 52907 .

Łagodna i delikatna  
ochrona skóry 

Niewiarygodna świeżość
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Odżywcza maska do twarzy i szyi „Mleczko 
Pszczele i Propolis” / Royal Jelly and Propolis 
Nourishing Face and Neck Mask

Regularne stosowanie tej maski po ukończeniu 30-35 roku życia pozwoli zapewnić 
skórze odpowiednie odżywienie i nawilżenie, a także opóźnić procesy starzenia się i 
utraty wody . 
W składzie: hydrolizowany kolagen, koenzym Q10, ekstrakt pszczelego mleczka, 
propolis . 
W pszczole zebrane zostały wszystkie naturalne siły — owad ten pojawił się na Ziemi 
dużo wcześniej niż człowiek, ponad 30 milionów lat temu . Pszczoły wytwarzają unikalne 
produkty, posiadające właściwości profilaktyczne, w ich skład wchodzi mleczko pszczele, 
które nazywane jest „królewską galaretką” . 
Mleczko pszczele jest jedynym pożywieniem pszczelej królowej — matki, dzięki któremu 
żyje ona 5-6 lat, czyli 52 razy dłużej niż pszczoła-robotnica . 

W mleczku pszczelim odkryto gamma-globulinę — 
białko zapewniające odporność antywirusową i 
antybakteryjną. W skład białek „królewskiego” napoju 
wchodzą 22 aminokwasy, w tym kilka niezastąpionych. 
W mleczku pszczelim nie wykryto mikroorganizmów. 
Produkt ten posiada zdolność do samosterylizacji, 
hamuje rozwój wielu bakterii. 
Działanie aktywnych składników maski
Mleczko pszczele wywiera długotrwałe pożyteczne działanie na skórę, które skierowane 
jest przeciw procesom starzenia się i przedwczesnemu więdnięciu, spowodowanemu 
utratą wody . „Królewski napój” uruchamia procesy regeneracji komórek, stymuluje 
wymianę międzykomórkową, normalizuje działanie gruczołów łojowych, poprawia 
strukturę skóry, napięcie i jędrność tkanek . 
Propolis — silny naturalny antyoksydant . Posiada duże właściwości antyoksydacyjne, 
sprzyja opóźnieniu procesów starzenia się skóry . 

Działanie 
• odmładza i odbudowuje,
• wygładza skórę, nadając jej sprężystość, podwyższając jędrność i napięcie,
• dodaje skórze blasku i zdrowego wyglądu .
Rezultat
Dzięki apiproduktom (produktom będącymi owocami pszczelej pracy), które wchodzą 
w skład maski, otrzymujesz długotrwałe, dobroczynne, odmładzające działanie na 
skórę twarzy . Czujesz, że Twoja skóra odzyskuje sprężystość i jest po prostu zdrowa . 
Opakowanie: 1 szt . Kod: 52908 .

Energia życiowa 
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2
1

Maski-moulage Dual System 
Maski Dual System — to dwa etapy kompleksowej pielęgnacji: 

Etap odżywiania i liftingu „czuły dotyk”: aplikacja maski-moulage — tkaniny 
nasyconej ekstraktami i składnikami naturalnymi;

Etap nawilżenia i odmłodzenia „złota rozkosz”*: nałożenie odbudowującej emulsji 
z biozłotem i biologicznie aktywnymi substancjami . Następuje utrwalenie działania 
maski i zwiększenie głębokości przenikania substancji aktywnych 

„Efekt widoczny gołym okiem” 
Maski z linii Dual System charakteryzują się długotrwałym efektem działania . Lifting, 
napięcie, i życiowa siła skóry są zagwarantowane — na długo!
Wspaniały rezultat stosowania maski Dual System jest widoczny od razu! 

Wszystko zgodnie z nauką. 
Miliony kobiet na całym świecie są zachwycone 
rezultatami stosowania naszych masek z biozłotem. 
Jak biozłoto pomaga zachować urodę i młodość skóry? 
Biozłoto — unikalny przewodnik, dzięki któremu aktywne roślinne i mineralne składniki 
maski przenikają w głębokie warstwy skóry . Złoto zapewnia aktywizację krążenia krwi i 
limfy, wykazując efekt tonizujący, stymuluje procesy metabolizmu, znacznie podwyższa 
zdolność skóry do wchłaniania i zatrzymania wody, a tym samym opóźnia procesy 
starzenia się .

O właściwościach złota, sprzyjających zachowaniu młodości skóry, wiedziano już wieki 
temu . Na zamówienie sławnych piękności, uzdrowiciele w Starożytnych Chinach tworzyli 
mikstury ze złotem, służące przedłużeniu piękna i zdrowia . Mistycy i alchemicy doby 
średniowiecza z pomocą złota chcieli stworzyć eliksir młodości . 

W jaki sposób w dzisiejszych czasach uczeni pozyskują ten drogocenny metal do 
pielęgnacji urody?
Proces otrzymywania biozłota lub złota koloidalnego podobny jest do tajemniczego 
rytuału . Wyobraź sobie: woda destylowana jest przepuszczana nad powierzchnią 
czystego złota, znajdującego się pod wysokim napięciem . Jony złota z jego powierzchni 
przechodzą do wody, którą następnie poddaje się działaniu ozonu, by następnie 
przepuścić ją przez potężne pole magnetyczne . 

Efekt: otrzymujemy czyste złoto, by dbać o Twoje piękno!

Sposób stosowania: nałóż maskę na 15-20 minut, a następnie usuń ją i zmyj resztki 
za pomocą wody, efekt utrwal niewielką ilością emulsji. Nie stosować maski na skórę 
uszkodzoną, z zadrapaniami i wysypką. 

*Biozłoto zawarte jest w emulsji masek nr 51404, 51405, 51406, 51401 . .

Złota pielęgnacja — 
szlachetny blask skóry 
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Maska do twarzy i szyi placentowo-
kolagenowa z biozłotem / 
Placental Collagen Mask for Face 
and Neck with Biogold

Doskonały kosmetyk dla cery dojrzałej po 40 roku życia . Ta maska jest iście królewskim 
sposobem na zachowanie młodości i piękna skóry twarzy oraz szyi . 

W składzie: ekstrakt z placenty, hydrolizowany kolagen, ekstrakt z alg morskich, niacyna, 
biozłoto .

W feudalnej Japonii za tajny składnik eliksirów młodości i mikstur, mających za zadanie 
podtrzymanie piękna, uważano placenty . 

Dzisiaj w celu otrzymania ekstraktu z placenty wykorzystuje się nowoczesne technologie . 
Pozwalają one wydzielić każdy aktywny komponent w dowolnej koncentracji bez utraty 
jego efektywności . Dana metoda gwarantuje pełne bezpieczeństwo otrzymanego 
ekstraktu . 

Ekstrakt placenty w składzie maski jest źródłem 
odżywienia oraz immunostymulatorem, 
zapoczątkowującym procesy regenerujące na 
poziomie komórkowym.

Działanie aktywnych składników maski

Ekstrakt z placenty — preparat wysoko oczyszczony, pozbawiony hormonów, wykazuje 
biostymulujące działanie na skórę, odmładza ją . W skład placenty wchodzą aminokwasy, 
sole mineralne, białka, kwasy nukleinowe, enzymy, czynniki wzrostu, koenzym Q10 — 
potencjalne źródło energii i potężny antyoksydant, glikany wzmacniające syntezę 
kolagenu i elastyny w skórze . 

Hydrolizowany kolagen posiada działanie odżywcze, odmładzające i wspomagające 
gojenie się ran . Jest niezbędny dla zmęczonej skóry, która straciła energię życiową . Sprzyja 
produkcji własnego kolagenu i odnowie podstawowych struktur skóry .

Niacyna jest niezastąpiona w procesie produkcji energii w komórkach ciała . Wykazuje 
działanie wygładzające zmarszczki . Oddziałuje najefektywniej w połączeniu z ekstraktem 
z placenty i kolagenem . 

 

Działanie 
• efektywnie wygładza zmarszczki, 
• przyspiesza podział komórek i odnowę pokrywy 

skórnej,
• chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami stresu,
• podwyższa zdolność skóry do wchłaniania substancji 

aktywnych,
• neutralizuje wolne rodniki, stymuluje wewnętrzne 

rezerwuary komórek 

Rezultat
Nawilżona, gładka i sprężysta skóra, przepiękny koloryt 
twarzy . Uczucie komfortu utrzymuje się bardzo długo, 
ponieważ maska chroni naskórek przed wysuszeniem i 
opróżnia procesy starzenia się skóry . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 51404 .

Walczy z procesami 
starzenia się skóry 
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Maski TianDe
Lśniący koloryt twarzyMaska odmładzająca z kwasem owocowym 

do twarzy i szyi / Face and Neck Rejuvenating 
Mask with Fruit Acids

Znakomita maska, odpowiednia dla kobiet w każdym wieku, efektywnie rozwiązuje 
problemy tłustej i mieszanej cery, znacznie poprawiając koloryt twarzy . 

W składzie: kwasy alfa-hydroksylowe (glikolowy, mlekowy, jabłkowy, winowy, 
cytrynowy), kwas pantotenowy (witamina B5), kwas salicylowy, ekstrakt alg morskich . 

Odmładzające działanie kwasów owocowych znane jest ludzkości na przestrzeni tysięcy 
lat . Są dowody na to, że sławny ideał kobiecego piękna — Kleopatra — kąpała się w 
kwaśnym winie . Słowianki dbały o swoją urodę, wykorzystując jagodowe i mleczne 
maski — z żurawiny i zsiadłego mleka . Natomiast starożytne Rzymianki i Egipcjanki 
wykorzystywały do sporządzania masek produkty, zawierające kwasy — soki cytrynowe 
i winogronowe . 

Działanie aktywnych składników maski

Kwasy alfa-hydroksylowe (owocowe) pozytywnie oddziałują na stan skóry na poziomie 
molekularnym, komórkowym i tkankowym . Wykazują działanie złuszczające, nawilżające 
oraz antyoksydacyjne . Stymulują pojawienie się nowych komórek, podwyższają syntezę 
kolagenu i elastyny, odświeżają, wyrównują strukturę skóry . 

Kwas pantotenowy (witamina В5) jest sprężyną startową wielu procesów i syntezy 
tkanek, pomaga w produkcji energii komórkowej, czyni skórę zdrową, gładką i sprężystą . 
Witamina B5 znana jest jako „witamina antystresowa” . 

Kwas salicylowy — środek antyseptyczny . Delikatnie usuwa obumarły naskórek, oczyszcza 
pory, efektywnie walczy z trądzikiem i plamami pigmentacyjnymi . 

Działanie 
• zmniejsza ilość zmarszczek, zapewnia efekt liftingu,
• posiada działanie antyoksydacyjne,
• sprzyja syntezie kolagenu i elastyny,
• daje delikatny efekt peelingujący,
• utrzymuje optymalny bilans nawilżenia .

Rezultat
Już po pierwszym użyciu maski wygląd skóry odczuwalnie się zmienia . Skóra staje się 
gładsza, bardziej sprężysta, zmarszczki zostają wygładzone, a plamy pigmentacyjne — 
rozświetlone .

Opakowanie: 1 szt . Kod: 51403 .

”Mechanizm działania kwasów 
owocowych jest bardzo 

prosty i podobny do działania 
peelingu biologicznego. Złuszczając 
starą, zrogowaciałą warstwę skóry, 
kwasy otwierają drogę dla nowych, 
młodych komórek. W ten sposób 
zachodzi proces odmłodzenia 
skóry. Nanosząc na oczyszczoną 
skórę emulsję zawierającą wysokie 
stężenie ekstraktu alg morskich 
(ponad 8%), poprawiasz jej ogólny 
stan. W efekcie skóra staje się 
bardziej nawilżona, napięta, a 
zmarszczki zostają wygładzone.
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Maski-moulage Dual System 
Kolagenowa maska do twarzy z ekstraktem z żeń-
szenia / Collagen Mask for Face and Neck 
with Ginseng Extract

Dzięki rekordowej zawartości kolagenu, maska dosłownie przeobraża dojrzałą skórę 
twarzy, przekształcając ją ze starzejącej się i więdnącej w sprężystą, elastyczną i zdrową . 

W składzie: hydrolizowany kolagen, ekstrakt z korzenia żeń-szenia . 

Zgodnie z prawdą, żeń-szeń nazywany jest „korzeniem życia”. Lecznicza siła, zawarta 
w tej roślinie, jest tak potężna, że w starożytności przypisywano jej nawet właściwości 
mistyczne: wierzono, że w okresie kwitnienia żeń-szeń pali się jaskrawym ogniem i jeśli w 
tym czasie wykopie się jego korzeń, to zyska się eliksir nieśmiertelności . 

W skład korzenia żeń-szenia wchodzą mikroelementy i minerały, kompleks silnych 
antyoksydantów, a także unikalne substancje — ginsenozydy . Ekstrakt z żeń-szenia 
zawiera najcenniejsze dla skóry składniki — tłuste olejki eteryczne, związki mineralne i 
witaminy z grupy B . 

Działanie aktywnych składników maski
Ekstrakt z żeń-szenia stymuluje komórki do samoodnowy, tym samym poprawiając 
ogólny stan skóry . Żeń-szeń reguluje i normalizuje procesy metaboliczne, stymuluje 
regenerację tkanek, intensywnie odżywia i odbudowuje skórę .

Hydrolizowany kolagen posiada odżywcze, odmładzające i gojące działanie . Jest 
niezastąpiony dla skóry zmęczonej, która utraciła siły witalne . Sprzyja procesowi produkcji 
własnego kolagenu i odnowie podstawowych warstw skóry . 

Działanie 
• podwyższa siły życiowe i wytrzymałość skóry,
• chroni skórę przed przedwczesnym starzeniem się, 
• wyrównuje mikrostrukturę skóry, wygładza zmarszczki, 
• wykazuje działanie immunomodelujące, antystresowe i tonizujące,
• odbudowuje komórki naskórka .

Rezultat
Twoja skóra staje się nawilżona, sprężysta, elastyczna i zdrowa . Stosując regularnie 
maskę przekonujesz się, że skóra otrzymuje wyjątkowe odżywianie, dzięki któremu na 
długo pozostanie młoda . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 51409 . 

Ochrona przed przedwczesnym 
starzeniem się 
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Maski TianDe
Przywraca siły witalne Maska do twarzy przeciw obrzękom po 

imprezie / Smoothing Mask for Face 
after Party

Dzięki tej masce możesz bez obaw bawić się całą noc — o zdrowy blask Twojej skóry 
zadba siła oceanicznych głębin, a super przewodnik — złoto koloidalne — dostarczy 
wszystkie dobroczynne substancje bezpośrednio do każdej komórki skóry . 

W składzie: ekstrakt z alg morskich, biozłoto, di-wodorofosforan potasu (K2HPO4) .

Algi morskie — to skarbnica oceanu: pochłaniają z wody morskiej wszystkie dobroczynne 
i pożyteczne substancje . Ekstrakty podwodnych roślin są znanym środkiem pozwalającym 
usuwać nadmiar wody z tkanek . Właśnie ta właściwość alg morskich legła u podstaw 
działania maski przeciw obrzękom .

W procesie wysychania algi tracą 80% wilgoci, przeobrażając się w suchy koncentrat, 
lecz w pełni zachowują wszystkie swoje pożyteczne właściwości i bogactwo oceanu . 
Substancje te w niezmienionej formie stanowią komponenty maski, wykorzystywanej w 
celu przywrócenia skórze uczucia komfortu, gładkości i jędrności .

 

1 kilogram alg morskich zawiera tyle miedzi, cynku 
i magnezu, ile znajduje się w 10 tonach wody 
morskiej. Energetyczny koktajl mineralny, jakim jest 
ekstrakt alg morskich, odbudowuje i przywraca pracę 
„zmęczonych” komórek skóry.

Działanie aktywnego składnika maski

Ekstrakt alg morskich — wzbogaca skórę prawdziwym „koncentratem morza”: 
minerałami, mikro- i makroelementami, proteinami i witaminami, a także usuwa zbędną 
ciecz z tkanek . 

di-wodorofosforan potasu — substancja otrzymywana z ekstraktu lukrecji . Nawilża i 
tonizuje skórę, posiada działanie antyoksydacyjne, usuwa podrażnienia . 

Działanie 
• przywraca i odbudowuje zdrowy koloryt twarzy,
• usuwa obrzęki i zaczerwienienia skóry,
• odświeża i tonizuje, 
• napina, ujędrnia i nawilża skórę .

Rezultat
Skóra twarzy jest odbudowana i podwójnie odżywiona — skutki stresu zostały usunięte . 
Teraz będziesz wyglądać na wypoczętą, a Twoja skóra odzyska świeżość — tak, jak 
gdybyś słodko spała przez 8 godzin . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 51406 .
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Maski-moulage Dual System 

Maski pod oczy
Te mini-maski kosmetyczne pozwalają na korekcję 
niedostatków skóry wokół oczu .Przeznaczone są do 
domowego i profesjonalnego użytku . 

„Efekt widoczny gołym okiem”

Dzięki swojemu ukierunkowanemu działaniu, 
współczesne maski-moulage przeznaczone dla 
skóry wokół oczu efektywnie usuwają zmarszczki, 
zaczerwienienia, opuchliznę i ciemne kręgi pod oczami . 
Emulsja z biozłotem utrwala efekt na długi czas . 

Przeciwzmarszczkowa maska pod  
oczy na bazie 100% kolagenu /  
Anti-wrinkle 100% Collagen Eye Mask

Ta maska dosłownie zatrzymuje czas, powstrzymuje pojawienie się zmian zachodzących 
w skórze wraz z wiekiem: obwisłe powieki, „kurze łapki”, spadek sprężystości cienkiej 
skóry powiek . Do swoich regularnych rytuałów piękna maskę może włączyć każda 
kobieta po ukończeniu 30 roku życia .

W składzie: kolagen, ekstrakty z liści malwy (ślazu) dzikiej, korzeń żeń-szenia, biozłoto 
oraz ekstrakt z alg morskich . 

Czy możliwe jest, by człowiek przeżył długi czas bez wody? Oczywiście, że nie . Trudno 
nawet sobie wyobrazić, co może stać się z człowiekiem, jeśli jego organizm przestanie 
otrzymywać życiodajną wilgoć! Kolagen dla skóry jest tak samo niezastąpiony, jak czysta 
woda dla naszego organizmu . Przy deficycie kolagenu skóra szybko więdnie i pokrywa 
się zmarszczkami — jednym słowem: starzeje się . 

Wraz z wiekiem, po ukończeniu 35 roku życia, komórki przestają produkować 
wystarczającą ilość kolagenu, włókna kolagenowe zaczynają tracić sprężystość, 
strukturę i właściwości zatrzymujące wodę w organizmie, efektem tego są pojawiające 
się zmarszczki . Co robić? Z pomocą przychodzą produkty kosmetyczne zawierające 
wysokie stężenie kolagenu .

Działanie aktywnych składników maski
Kolagen jest określany jako „białko młodości”; poprawia wytrzymałość, elastyczność i 
jędrność skóry, walczy ze zmarszczkami .

Ekstrakt dzikiej malwy nadaje miękkość i jedwabistość skórze, wygładza zmarszczki, 
nawilża, poprawia napięcie komórkowe i jędrność skóry .

Działanie 
• głęboko nawilża,
• przywraca jędrność, napięcie i elastyczność skóry,
• wygładza drobne zmarszczki .

Rezultat
Zmarszczki wokół oczu są widocznie wygładzone, jesteś pewna i świadoma swojego 
piękna, Twój wzrok staje się otwarty, śmiały i czarujący .

Opakowanie: 1 szt . Kod: 51401 . 
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Maski TianDe
Placentowa maska pod 
oczy z tłuszczem rekina i 
ekstraktem z liści oliwki / 
Placental Eye Mask with 
Shark Oil and Olive Leaves 
Extract

Kosmetyk dla kobiet, które zdecydowały się na długo 
zachować swoją młodość i piękno . Ta maska polecana 
jest kobietom po ukończeniu 40-50 roku życia . 

W składzie: hydrogenizowany olej z wątroby rekina, 
ekstrakt z liści oliwki, hydrolizowany kolagen . 

Działanie aktywnych składników maski

Olej z wątroby rekina pomaga zwalczyć drobne zmarszczki, 
sprzyja odnowie komórek nabłonka, a także aktywizuje 
produkcję elastyny i kolagenu, odpowiedzialnych za 
sprężystość skóry .

Ekstrakt z liści oliwki — produkt uzyskiwany z liści oliwki 
europejskiej, drzewa oliwkowego z rodziny oliwkowatych . 
Zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe — oleinowy, 
linolowy i alfa-linolenowy, witaminę E i inne aktywne 
składniki zmiękczające skórę . Ekstrakt posiada działanie 
odbudowujące, nawilżające i antyoksydacyjne oraz 
odmładzające . Jest szeroko wykorzystywany w terapii 
przeciwstarzeniowej anti-age . 

Działanie 
• wyraźny efekt liftingu,
• usuwa obrzęki i worki pod oczami, 
• aktywizuje wymianę białek, 
• wzmacnia odporność skóry na działanie czynników 

stresogennych .

Rezultat
Z każdym użyciem maski, skóra Twoich powiek staje się 
bardziej sprężysta i jędrna . Wzrok odzyskuje młodzieńczy 
blask i staje się bardziej pociągający . 

Opakowanie: 1 szt . Kod: 51402 . 

Blask i młody wygląd 
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Маски-муляжи Skin Triumph 

Rozkoszuj się triumfem swojego piękna 

Maski-moulage — to unikalna propozycja TianDe . 
Naturalny skład i właściwości masek pozwalają w kilka 
chwil zregenerować i odbudować skórę . Baza maski-
moulage, wykonana z tkanego płótna, szczelnie okrywa 
skórę twarzy i szyi, wytwarzając efekt cieplny, poprawia 
przepływ substancji odżywczych do komórek, zaopatruje 
głębokie warstwy skóry w witaminy i mikro- oraz 
makroelementy . 

„Efekt widoczny gołym okiem”

Maski Skin Triumph — kolejne solidne rozwiązanie dla 
pielęgnacji Twojej urody . Każde opakowanie zawiera 10 
masek — taka liczba niezbędna jest dla przeprowadzenia 
intensywnej kuracji regenerującej . Natomiast w 
przypadku kuracji podtrzymującej efekty, wystarczy 
stosować maskę 1-2 razy w tygodniu . 

Sposób stosowania: na oczyszczoną skórę twarzy nałóż 
maskę na 15-20 minut, po czym usuń jej resztki, twarz 
obmyj wodą . Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną 
i zaczerwienioną skórę .

Maska do twarzy i szyi „Aktywny Tlen” / 
Active Oxygen Face and Neck Mask

Maska jest znakomitym kosmetykiem antystresowym dla skóry każdego typu i w każdym 
wieku . Kompleks „Aktywny Tlen” to prawdziwe odkrycie współczesnych aktywnych 
kobiet, pracujących w intensywnym rytmie . Miejska atmosfera, systemy klimatyzatorów, 
brak wysiłku fizycznego i pełnowartościowego snu — wszystko to niekorzystnie odbija się 
na stanie skóry . Przede wszystkim traci ona wodę, co prowadzi do szybszego pojawienia 
się zmarszczek i matowienia skóry twarzy . 

Włącz w swój codzienny grafik „tlenowe zabiegi piękna” 
i rozkoszuj się wspaniałym rezultatem. 
W składzie: kwas hialuronowy, kolagen, polisacharyd naturalnego pochodzenia .
Maska „Aktywny Tlen” jednocześnie rozwiązuje dwa problemy: likwiduje deficyt 
wody w skórze i nasyca ją tlenem . Dzieje się tak dzięki temu, że kosmetyk ten zawiera 
rekordową ilość kwasu hialuronowego, który stał się głównym składnikiem komórek skóry 
utrzymującym bilans wodny . Bez wody komórka nie może oddychać, dlatego nasycając 
skórę wodą, przyspieszamy wszystkie procesy wymiany i metabolizmu oraz poprawiamy 
oddychanie komórkowe . 
Działanie aktywnych składników maski
Kwas hialuronowy dobrze rozprowadza się po całej powierzchni skóry, tworząc delikatny 
film, który aktywnie pochłania wilgoć z powietrza . Sprzyja to zwiększeniu zawartości 
swobodnej wody w warstwie rogowej skóry, a także tworzy efekt dodatkowej wilgoci, 
skóra staje się jakby „wypełniona” od wewnątrz . 
Kolagen posiada działanie odżywcze i odmładzające, wspomaga gojenie się ran . Jest 
niezbędny dla skóry zmęczonej, która utraciła siły witalne . Sprzyja produkcji własnego 
kolagenu i odnowie podstawowych struktur skóry .

Działanie: 
• nasyca skórę tlenem,
• poprawia wymianę międzykomórkową substancji, 
• stymuluje produkcję kolagenu i elastyny,
• nawilża skórę, zmniejsza głębokość zmarszczek, przywraca skórze elastyczność, 

sprężystość i blask .
Rezultat
Nawet jednorazowe zastosowanie maski podaruje Ci uczucie miękkości i cudownego 
nawilżenia skóry . A po dziesięciodniowej kuracji Twoja skóra będzie wyglądać młodziej i 
zdrowiej, drobne zmarszczki znikną, a cera będzie bardziej elastyczna i błyszcząca . 
Opakowanie: 10 szt . Kоd: 54101 .
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Maski TianDe

Nawilżaj . Oddychaj! 
Promieniej!

Terapia winogronowa

Maska do twarzy i szyi „Pestki Winogron” /  
Grape Stone Face and Neck Mask

Kosmetyk może być stosowany bez żadnych ograniczeń, niezależnie od wieku i typu 
cery . Ekstrakt z pestek winogron pomaga zachować skórę w idealnej formie, znany 
jest także ze swoich właściwości zapobiegających przedwczesnemu starzeniu się skóry . 
Zawarte w ekstrakcie taniny sprzyjają zwężeniu porów, zmniejszają wydzielanie sebum 
(łoju skórnego), co jest bardzo ważne dla młodych osób posiadających skórę skłonną do 
przetłuszczania się, z problemami . 

W składzie: ekstrakt z pestek winogron, kolagen, pantenol .

Winorośl uważana jest za symbol zdrowia i płodności . O profilaktycznych właściwościach 
winogron wiedziano od niepamiętnych czasów — już starożytni Grecy wykorzystywali 
„słoneczne grona” do regeneracji sił i zdrowia .

Ogromną popularność cudowne grono zyskało w kosmetologii . Sukces ten winogrona 
zawdzięczają wysokiej zawartości potężnego antyoksydantu, skoncentrowanego w 
pestkach owocu — resweratrolu . 

”Antyoksydacyjne właściwości ekstraktu z 
pestek winogron, dzięki zawartemu w nim 

resweratrolowi, są 50 razy wyższe niż u witaminy E i 20 
razy wyższe niż u witaminy C! 

Działanie aktywnego składnika maski 
Ekstrakt z pestek winogron wspaniale nawilża i tonizuje skórę, nadając jej sprężystość 
i elastyczność, wzmacnia ścianki drobnych naczyń krwionośnych . Pomaga zapobiegać 
niszczeniu włókien kolagenu, elastyny oraz kwasów hialuronowego i glukuronowego — 
podstawowych składników wzmacniających skórę . Ekstrakt chroni również przed 
negatywnym oddziaływaniem promieni UV .

Działanie: 
• wykazuje potężne działanie antyoksydacyjne,
• tonizuje, liftinguje i odświeża skórę,
• wygładza zmarszczki, 
• stymuluje proces produkcji kolagenu,
• opóźnia procesy starzenia się skóry,
• poprawia procesy międzykomórkowej wymiany wody .

Rezultat
Regularnie stosując maskę „Pestki Winogron” przedłużasz prawdziwą, naturalną młodość i 
piękno swojej skóry . Dzięki antyoksydacyjnym właściwościom winogron, maska wspaniale 
odbudowuje, zmiękcza, odżywia skórę, a także widocznie poprawia koloryt cery . 

Opakowanie: 10 szt . Kоd: 54102 . 
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Maski-moulage De Luxe
Metamorfoza w trzech krokach 
Maski De Luxe — to baza-moulage wykonana z 
płóciennej włókniny (nietkanej), nasączona specjalnym 
żelem kosmetycznym, w skład którego wchodzą aktywne 
składniki naturalne. Płótno maski szczelnie pokrywa 
skórę, tworząc efekt cieplny, sprzyjający szybszemu 
otwarciu się porów. Działanie to zwiększa efektywność 
stosowania maski o 90% i wzmacnia przenikanie 
substancji odżywczych w głąb komórek skóry. 
„Efekt widoczny gołym okiem”
Unikalny system De Luxe przywróci Twojej skórze zdrowy wygląd, usunie ślady zmęczenia 
i stresu, wygładzi zmarszczki . Każde opakowanie maski-moulage to kompleksowy rytuał 
piękna: nawilżający i wygładzający zabieg nie tylko dla twarzy, ale i dla szyi, a także 
specjalna emulsja dla uzyskania maksymalnego efektu . 
System De Luxe pozwoli Ci realizować idealny program pielęgnacji skóry w warunkach 
domowych . Z jednej strony otrzymasz zachwycające efekty porównywalne z tymi, 
jakie przynoszą zabiegi w profesjonalnych salonach kosmetycznych, z drugiej strony — 
zaoszczędzisz czas i pieniądze . 

Sekret jej młodości…
Dlaczego linia produktów De Luxe kompleksowo podchodzi do pielęgnacji, włączając 
w gamę produktów maskę do twarzy i do szyi? Wiadomo, że kobiety codziennie dbają 
o wygląd swojej twarzy, często zapominając lub nie przykładając specjalnej uwagi 
do pielęgnacji skóry szyi. Przez to różnica między świeżą, zadbaną skórą twarzy, a 
„zapomnianą” szyją zdradza prawdziwy wiek kobiety. 
By samodzielnie zarządzać tajemnicą swojego wieku ważne jest to, by w odpowiednim 
momencie zacząć troszczyć się o piękno szyi, jeszcze zanim zaczną się nieodwracalne 
procesy: utrata sprężystości i jędrności, pojawienie się fałd i zmarszczek. Po to, by 
jak najdłużej zachować elastyczność skóry, zaleca się stosować maskę z efektem 
wzmocnionego nawilżenia i dużą koncentracją witamin, co pozwoli aktywizować 
procesy metaboliczne w komórkach skóry. 
Regularna i wartościowa pielęgnacja skóry twarzy i szyi pomoże każdej kobiecie 
zachować pewność siebie, świadomość bycia piękną i pociągającą oraz pozwoli skórze 
lśnić pięknem niczym 24 karatowy brylant. 
Linia De Luxe — to:
• idealny program kompleksowej pielęgnacji skóry w warunkach domowych;
• efekt porównywalny z rezultatem zabiegów w salonie kosmetycznym; 
• wygoda stosowania i korzystna cena . 
Sposób stosowania: na uprzednio oczyszczoną skórę nałóż maskę na twarz i szyję . 
Pozostaw na 15-20 minut . Po upływie tego czasu zdejmij maskę; twarz i szyję opłucz 
wodą . Następnie, ruchem masującym nałóż emulsję nawilżającą . Nie stosować na 
podrażnioną, uszkodzoną lub zaczerwienioną skórę . 
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Maski TianDe
Maska do twarzy i szyi „24 karaty” / 
«24-Carat» Face and Neck Mask

Kompleksowy kosmetyk, idealny dla skóry twarzy i szyi z pierwszymi oznakami 
starzenia się, pobudza wewnętrzne siły więdnącej cery. Efektywnie pomaga skórze 
suchej i wrażliwej „odrodzić się”. Maska pomaga rozwiązać problem łuszczenia się i 
utraty sprężystości skóry. 
W składzie maski-moulage do twarzy: olejek z pestek jojoba, kwasy alfa-hydroksylowe 
(glikolowy, mlekowy, jabłkowy, winowy, cytrynowy), kwas salicylowy . 

Historia niezwykle efektywnego kosmetyku — olejku jojoba — jest prawie że 
mistyczna, a jej początki sięgają w głąb wieków. Próbki tego olejku odnaleziono w czasie 
wykopalisk archeologicznych prowadzonych w egipskich piramidach. Zadziwiające, że 
odnaleziona substancja zachowała praktycznie wszystkie swoje właściwości! Zagadką 
pozostaje to, w jaki sposób olejek ten znalazł się w Egipcie — ojczyzną tej wiecznie 
zielonej rośliny jest przecież Meksyk. 

Hiszpańscy konkwistadorzy, odkrywszy kontynent amerykański, byli pod wrażeniem 
zadziwiających właściwości „eliksiru”, którym Indianie znaczyli swoją skórę, włosy, 
doprawiali jedzenie, stosowali w leczeniu chorób oraz w rytuałach magicznych. 
Indianom i Aztekom olejek jojoba pomagał zachować zdrowie i piękno; nazywali go 
„płynnym złotem”. 

Drogocenny olejek piękna

”Płynne złoto” zajmuje 
szczególną pozycję w 

gronie innych olejków, gdyż 
nie ma sobie równych gdy 
porównywane są zawartości 
dobroczynnych i pożytecznych  
dla skóry substancji. Olejek jojoba 
to roślinny wosk o unikalnym 
składzie i koncentracji. Ma on 
niezwykłą zdolność wchłaniania 
się w skórę, odżywiając ją 
i wzmacniając jej barierę 
ochronną.
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Maski-moulage De Luxe
Maska do twarzy i szyi 
„Jedwab” / Silk Face and 
Neck Mask

Delikatna i lekka maska — prawdziwa skarbnica 
rozkoszy i odmłodzenia . Nadaje się do każdego typu cery . 
Niezastąpiona w pielęgnacji cery dojrzałej — już przy 
pierwszym zastosowaniu dosłownie odradza skórę od 
wewnątrz . 

W składzie maski-moulage do twarzy: jedwab, olejek 
jojoba . 

Płynąca, migocząca, mieniąca się kosztowność — 
jedwab . Przez wiele stuleci ceniony był wyżej niż złoto, 
a tajemnica jego produkcji była warta więcej niż ludzkie 
życie . O znaczeniu jedwabiu w historii wielu krajów mówi 
nazwa transkontynentalnej drogi — „Wielki Jedwabny 
Szlak” . W średniowieczu Chińczycy wykorzystywali 
kawałki jedwabiu jako środek płatniczy . A wysoko 
urodzeni obywatele Starożytnego Rzymu decydowali się 
na wszystko — nawet na olbrzymie łapówki, by nabyć 
drogocenną tkaninę . 

Naturalny jedwab w swojej strukturze przypomina skórę 
człowieka . Udowodniono, że prawie w 100% składa 
się on z włóknistych protein i zawiera najcenniejsze 
aminokwasy . Strukturalne białko jedwabiu — fibroina — 
jest najbogatszym źródłem glicyny, która wykazuje iście 
cudotwórcze działanie na włosy i skórę . 

Przepiękne gejsze nacierały całe 
ciało naturalnym jedwabiem, 
dosłownie je polerując — taki prosty 
chwyt czynił ich ciała gładkimi i 
pełnymi blasku. 
Działanie aktywnego składnika maski 
Proteiny jedwabiu, dzięki niskiej wadze cząsteczkowej, 
delikatnie wnikają w skórę, szybko się wchłaniają i 
odżywiają skórę . Aminokwasy jedwabiu w mgnieniu oka 
wypełniają wszystkie uszkodzenia i nierówności na skórze 
przywracając jej miękkość i gładkość, są wspaniałymi 
rezerwuarami wilgoci, stymulują proces produkcji 
kolagenu . 

Działanie aktywnych składników maski

Olejek jojoba zawiera w sobie aminokwasy, kolagen, proteiny, witaminę E . „Płynne 
złoto” stymuluje procesy regeneracji komórek skóry, przedłuża jej młodość .

Kwasy alfa-hydroksylowe — to bardzo efektywne kwasy owocowe . Doskonale 
rozpuszczają związki międzykomórkowe, zlepiające zrogowaciałe komórki skóry . Sprzyja 
to przyspieszeniu procesów odnowy i odmłodzenia skóry . 

Kwas salicylowy, początkowo otrzymywany z kory wierzby, jest od dawna znany i 
stosowany w kosmetologii . Delikatnie złuszcza obumarłe warstwy skóry, oczyszcza 
pory, efektywnie walczy z trądzikiem . Posiada działanie przeciwzapalne i antyseptyczne .

W składzie maski-moulage do pielęgnacji skóry szyi: ekstrakt z aloesu, kwiatowa 
woda z oczaru .

Działanie składników aktywnych 
Ekstrakt z aloesu oddziałuje na skórę na poziomie komórkowym, odmładza, regeneruje, 
odbudowuje uszkodzone fragmenty skóry, nadaje jej jędrność i sprężystość, wygładza 
zmarszczki, daje uczucie świeżości i przyjemny koloryt twarzy . 

Aloes zawiera olejki eteryczne, około 20 aminokwasów, 
witaminy B, C, E, cholinę, beta-karoten i mnóstwo 
mikroelementów.

Kwiatowa woda z oczaru wykazuje działanie uspokajające, łagodzące i tonizujące, 
sprzyja ujędrnieniu owalu twarzy, zwężeniu porów, przywraca równowagę skórze 
tłustej i mieszanej, poprawia koloryt cery . 

Działanie 
• usuwa ślady zmęczenia i stresu,
• zwalcza łuszczenie się skóry 
• przywraca zdrowy koloryt skóry twarzy,
• głęboko odżywia skórę,
• zmniejsza widoczność plam pigmentacyjnych .

Rezultat: 
Nawet jednokrotne zastosowanie maski „24 karaty” na długo zapewni elastyczność 
i sprężystość każdemu typowi skóry . Twoja cera otrzyma głębokie odżywienie i 
nawilżenie, pozbędzie się łuszczenia, stanów zapalnych, poprawi się jej elastyczność i 
sprężystość . Drobne zmarszczki zostaną wygładzone . Skóra twojej twarzy znowu — jak 
w młodości — będzie pełna świeżego blasku i aksamitna w dotyku . 

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 50141 .
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Maski TianDe

Jedwabista rozkosz 

W składzie maski-moulage do pielęgnacji skóry szyi: ekstrakt z aloesu, kwiatowa woda 
oczaru.

Działanie 
• intensywnie nawilża i odżywia skórę,
• aktywizuje procesy odnowy komórek,
• szybko przywraca skórze zdrowy wygląd,
• wygładza zmarszczki,
• opóźnia procesy starzenia się skóry .

Rezultat
„Jedwabne” odżywianie wykazuje znaczące działanie odmładzające, wygładza 
zmarszczki, poprawia koloryt twarzy . Nie wychodząc z domu możesz uzyskać efekt jak 
po zabiegu w salonie SPA .

Opakowanie: 1 szt . Kоd: 50142 .
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Programy kompleksowej pielęgnacji skóry 
Program pielęgnacji skóry FRESH SKIN

Typ cery Dla wszystkich typów cery

Wiek 20 +

Zadania Oczyszczenie, nawilżenie, odżywienie, ochrona antyoksydacyjna skóry, ochrona komórek przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników środowiska zewnętrznego.

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie Mleczko oczyszczające
Vitamin С, kod: 13801

Mleczko do twarzy „Algi 
morskie” Spa technology,  
kod: 10204

 

Jeden z kosmetyków 2 razy dziennie — rano i wieczorem 

Tonizowanie Tonik odświeżający
Vitamin С, kod: 13802

2 razy dziennie — rano i wieczorem, po oczyszczeniu skóry

Pielęgnacja dzienna Delikatny krem nawilżający 
Vitamin С, kod: 13803

Stosuj rano, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry 

Pielęgnacja nocna Krem regenerujący
Vitamin С, kod: 13804

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry

Pielęgnacja skóry wokół 
oczu

Krem do konturu oczu 
Vitamin С, kod: 13805

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Głębokie oczyszczenie Żelowy peeling do twarzy 
(lekki), kod: 12009

Stosuj jeden z peelingów . Częstotliwość stosowania zależy 
od typu cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz w tygodniu

Uniwersalny peeling „Mleczny” 
Spa technology, kod: 30247
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Załącznik

Program pielęgnacji skóry YOUNG SKIN
Typ cery Dla wszystkich typów cery

Wiek 25 +

Zadania Oczyszczanie, nawilżanie, odżywianie, ochrona antyoksydacyjna, ochrona komórek skóry przed działaniem 
szkodliwych czynników z otaczającego środowiska, profilaktyka zmian związanych z wiekiem, walka z 
pierwszymi oznakami starzenia się skóry.

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie WieczMleczko głęboko 
oczyszczające Gingko Biloba + 
E, kod: 14501 .

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Tonizowanie Tonik zmiękczający Gingko 
Biloba + E, kod: 14502

2 razy dziennie — rano i wieczorem, po oczyszczeniu 
skóry 

Pielęgnacja dzienna Wygładzający krem-fluid 
Gingko Biloba + E, kod: 14503

Rano, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry .

Program pielęgnacji skóry FRESH SKIN
Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Ekstra pielęgnacja Nawilżająca kremowa maska 
„Aloes”, kod: 50109

Regenerująca kremowa maska 
„Eliksir Morski”, kod: 50111

Odświeżająca kremowa maska 
„Woda Lodowcowa”, kod: 50110

 

 

W intensywnej kuracji stosować jedną z masek codziennie 
przez 10-15 dni . W kuracji podtrzymującej stosować 1-2 
razy w tygodniu . 

Rozpuszczalna maska „Perłowy 
Puder” SPA technology, kod: 
50224

Częstotliwość stosowania zależy od typu cery: 
tłusta i mieszana — 1-2 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie

Kremowe maski: 
„Zielona Herbata”, kod: 50101
„Winogrono”, kod: 50104

W intensywnej kuracji stosować jedną z masek codziennie 
przez 10-15 dni, przed snem . W kuracji podtrzymującej 
stosować 1-2 razy w tygodniu .
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Programy kompleksowej pielęgnacji skóry 
Program pielęgnacji skóry YOUNG SKIN

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Pielęgnacja nocna Krem regenerujący na noc 
„20,30,40…”, kod: 12019

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry

Pielęgnacja skóry 
wokół oczu

Regenerujący krem pod oczy 
Gingko Biloba + E, kod: 14505

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Głębokie oczyszczenie Żelowy peeling do twarzy 
(delikatny) „20, 30, 40…”,  
kod: 12031

Uniwersalny peeling „Mleczny” 
Spa technology, kod: 30247E

   

Stosuj jeden z peelingów . Częstotliwość stosowania 
zależy od typu cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie 

Ekstra pielęgnacja Maska do twarzy i szyi 
„Aktywny Tlen” Skin Triumph, 
kod: 54101

Maska do twarzy i szyi „Pestki 
Winogron” Skin Triumph,  
kod: 54102

  

W intensywnej kuracji stosuj jedną z masek codziennie, 
przez10-15 dni .

W pielęgnacji podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu .

Odbudowująca maska do 
twarzy i szyi „Kompleks 
Minerałów”, kod: 52904

Rewitalizująca maska do 
twarzy i szyi „Lingzhi” kod: 
52902

Odżywcza maska do twarzy 
i szyi „Mleczko Pszczele i 
Propolis” kod: 52908

W intensywnej kuracji stosuj jedną z masek codziennie, 
przez 10-15 dni .

W pielęgnacji podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu .

Regenerująca kremowa maska 
„Eliksir Morski”, kod: 50111

Odświeżająca kremowa maska 
„Woda Lodowcowa”, kod: 
50110

Nawilżająca kremowa maska 
„Aloes”, kod: 50109

 
 

W intensywnej kuracji stosuj jedną z masek codziennie, 
przez10-15 dni .

W pielęgnacji podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu .
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Program pielęgnacji skóry ANTISTRESS
Typ cery Dla wszystkich typów cery

Wiek Odpowiednia dla każdego wieku

Zadania Oczyszczenie, nawilżenie, odżywienie, antyoksydacyjna ochrona komórek, zapewnienie dostarczenia 
pożytecznych substancji do komórek skóry, stymulacja ochrony immunologicznej skóry. 

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania
Oczyszczanie Kremowa pianka do mycia 

„Oliwka” „20, 30, 40…”,  
kod: 12024

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Tonizowanie Głęboko oczyszczający tonik 
do twarzy „Oliwka” „20, 30, 
40…”, kod: 12027

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Pielęgnacja dzienna Lekki energetyzujący krem 
„Oliwka” „20,30,40…”,  
kod: 12028

Rano, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry .

Pielęgnacja nocna Nawilżający krem do twarzy 
„20,30,40…”, kod: 12018

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry

Głębokie oczyszczenie Żelowy peeling do twarzy 
(delikatny), kod: 12031

Uniwersalny peeling 
„Mleczny” Spa technology, 
kod: 30247

Uniwersalny peeling 
„Oliwkowy” Spa technology, 
kod: 30251

          

   

       

Stosuj jeden z peelingów 1 raz na dwa tygodnie 

Program pielęgnacji skóry YOUNG SKIN
Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Głębokie oczyszczenie Kremowa maska „Jagoda”, 
kod: 50103

W intensywnej kuracji stosuj jedną z masek codziennie, 
przez10-15 dni .

W pielęgnacji podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu .
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Programy kompleksowej pielęgnacji skóry 
Program pielęgnacji skóry ANTISTRESS

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Ekstra pielęgnacja Maska odmładzająca z kwasem 
owocowym do twarzy i szyi Dual 
System, kod: 51403

Kolagenowa maska do twarzy 
z ekstraktem z żeń-szenia Dual 
System, kod: 51409

 

     

W intensywnej kuracji stosować wybraną 
maskę codziennie, przez 10-15 dni . W kuracji 
podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu

Maska odmładzająca z kwasem 
owocowym do twarzy i szyi Dual 
System, kod: 51403

Kolagenowa maska do twarzy 
z ekstraktem z żeń-szenia Dual 
System, kod: 51409

   

     

W intensywnej kuracji stosować wybraną 
maskę codziennie, przez 10-15 dni . W kuracji 
podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu

Maska do twarzy i szyi „Jedwab” 
De Luxe, kod: 50142

1-2 razy w tygodniu

Kremowe maski: 
„Zielona Herbata”, kod: 50101
„Pomidor”, kod: 50102
„Winogrono”, kod: 50104

   W intensywnej kuracji stosować codziennie, przez 
10-15 dni . W kuracji podtrzymującej — 1-2 razy w 
tygodniu przed snem .

Łożyskowa maska pod oczy z 
tłuszczem rekina i ekstraktem z 
liści oliwki Dual System, kod: 51402

Stosuj 1-2 razy na tydzień 

Program pielęgnacji skóry SENSITIVE
Typ cery Skóra wrażliwa

Wiek Odpowiednia dla każdego wieku

Zadania Oczyszczenie, nawilżenie, odżywienie, antyoksydacyjna ochrona komórek, wzmocnienie bariery ochronnej 
skóry i podwyższenie odporności na szkodliwe czynniki, obniżenie hiperwrażliwości, korekta niedostatków 
(zaczerwienienia, łuszczenie się skóry) 

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie 
Mleczko oczyszczające do mycia 
twarzy „20,30,40…”, kod:12003 Stosuj 2 razy dziennie — rano i wieczorem
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Tonizowanie Nawilżający tonik do twarzy 
„20,30,40…”, kod: 12004

Используйте 2 раза в день — утром и вечером, после 
очищения кожи .

Pielęgnacja dzienna Nawilżający krem na dzień 
„20,30,40…”, kod: 12017

Stosuj 2 razy dziennie — rano i wieczorem, po 
oczyszczeniu skóry

Pielęgnacja nocna Nawilżający krem do twarzy 
„20,30,40…”, kod: 12018

Stosuj wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry

Głębokie oczyszczenie Żelowy peeling do twarzy 
(delikatny), „20, 30, 40…”  
kod: 12031

Stosuj 1 raz na dwa tygodnie

Ekstra pielęgnacja Kremowa maska łagodząca 
„Kalla”, kоd: 50112 .

W intensywnej kuracji stosować codziennie przez 10-15 
dni . W kuracji podtrzymującej — 1-2 razy w tygodniu .

Maska do twarzy i szyi 
„Aktywny Tlen” Skin Triumph, 
kod: 54101

Maska do twarzy i szyi „Pestki 
Winogron” Skin Triumph,  
kod: 54102

  

      

W intensywnej kuracji stosować jedną z wybranych masek 
codziennie, przez 10-15 dni . W kuracji podtrzymującej — 
1-2 razy w tygodniu 

Kremowe maski: 
„Zielona Herbata”, kod: 50101
„Pomidor”, kod: 50102
„Winogrono”, kod: 50104

 

W intensywnej kuracji stosować codziennie, przez 10-15 
dni przed snem . W kuracji podtrzymującej — 1-2 razy w 
tygodniu
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Program pielęgnacji skóry ANTIACNE

Typ cery Skóra tłusta i mieszana

Wiek Odpowiednia dla każdego wieku

Zadania Oczyszczanie, normalizacja pracy gruczołów łojowych, przywrócenie pH, zwężenie porów, wyrównanie 
struktury i kolorytu skóry twarzy, ochrona antybakteryjna, usuwanie zaczerwienień i podrażnień, profilaktyka i 
walka z trądzikiem.

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie Żel do mycia twarzy Master Herb, 
kod:11319

Żel do mycia twarzy „Zielona 
herbata” SPA technology,  
kod: 10201

Kremowa pianka do mycia 
„Oliwka” „20,30 .40…”, kod: 12024

Kremowy żel do mycia twarzy 
(przeciwtrądzikowy) „Aloes”, 
„20,30,40…”, kod: 12025

     
  
          

    

            

Jeden z kosmetyków 2 razy w tygodniu — rano i 
wieczorem 

Tonizowanie Tonik oczyszczający 
Master Herb, kod: 11320

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Pielęgnacja dzienna Krem przeciw zaskórnikom i 
bliznom; Master Herb, kod: 11323 

Stosuj raz dziennie po oczyszczeniu i tonizowaniu 
skóry 

Głębokie oczyszczenie Uniwersalny peeling „Mleczny” 
Spa technology, kod: 30247

Uniwersalny peeling 
„Winogronowy” Spa technology, 
kod: 30249

Uniwersalny peeling „Jabłko” Spa 
technology, kod: 30253

Uniwersalny peeling „Granat” Spa 
technology, kod: 30250

Uniwersalny peeling 
„Brzoskwiniowy” Spa technology, 
kod: 30252 

      

                

     

               

      

W przypadku braku ropnych wyprysków, stosuj 
jeden z peelingów 2-3 razy w tygodniu .
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Program pielęgnacji skóry ANTIACNE

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Głębokie oczyszczenie Uniwersalny peeling „Ogórkowy”
Spa technology, kod: 30248

W przypadku braku ropnych wyprysków, stosuj 
jeden z peelingów 2-3 razy w tygodniu .

Plaster oczyszczający „Czyste 
Pory” Master Herb, kod: 11317

Oczyszczający plaster „Węgiel 
Bambusowy” Master Herb,  
код: 11325

           

Stosuj wg stopnia zanieczyszczenia porów — 1-3 
razy na tydzień 

Maska powlekająca „Aloes”
SPA technology, kod: 50201

Maska powlekająca „Łożyskowa” 
SPA technology, kod: 50202    

Stosuj 2-3 razy w tygodniu, na zmianę z peelingiem 

Ekstra pielęgnacja Biokompleks Master Herb,  
kod: 11321

Stosuj miejscowo, na fragmenty skóry z problemami

Fitokorektor Master Herb,  
kod: 11322

Stosuj miejscowo, na fragmenty skóry z problemami 

Tonik do cery problematycznej 
„Trądzik-Stop” Solution,  
kod: 13203

Stosuj miejscowo, na fragmenty skóry z problemami 

Maska do twarzy przeciw 
zaskórnikom i bliznom Master 
Herb, kod: 11317

W kuracji intensywnej stosuj maskę codziennie 
przez 2 tygodnie . W kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu .
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Program pielęgnacji cery suchej HYDROMAX

Typ cery Dla wszystkich typów skóry w sytuacji utraty wody

Защита: Oczyszczenie, intensywne nawilżenie, przywrócenie balansu hydrolipidowego, obniżenie poziomu utraty wody z 
powierzchni skóry, odbudowa napięcia komórkowego i przywrócenie elastyczności skóry

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie Kremowy żel do mycia twarzy 
„Aloes” „20, 30, 40…”, kod: 12001

Mleczko do twarzy „Algi morskie”

Spa technology, kod: 10204

Mleczko oczyszczające do mycia 
twarzy „20,30,40…”, kod:12003

    

             

    

Jeden z kosmetyków 2 razy w tygodniu — rano i 
wieczorem

Tonizowanie Tonik balansujący do twarzy 
„Aloes” „20,30,40…”, kod: 12002

2 razy dziennie — rano i wieczorem 

Pielęgnacja dzienna Tonizujący hydrożel do twarzy 
«Aloes» „20,30,40…”, kod: 12026

 Krem nawilżający z proteinami 
jedwabiu „20,30,40…”, kod: 12022   

           

Jeden z kosmetyków rano, po oczyszczeniu i 
tonizowaniu skóry .

Pielęgnacja nocna Nawilżający krem do twarzy 
„20,30,40…”, kod: 12018 

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry .

Głębokie oczyszczenie Żelowy peeling do twarzy 
(delikatny), „20, 30, 40…”  
kod: 12031

Peeling do twarzy, Tibetan Herbs, 
kod: 12112

 

   

Stosuj jeden z peelingów . Częstotliwość stosowania 
zależy od typu cery: 

tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie

Ekstra pielęgnacja Nawilżająca maska z proteinami 
jedwabiu „20,30,40…”, kod:12023

Nawilżająca maska do twarzy i szyi 
„Kwas Hialuronowy” Pro Comfort, 
kod: 52901

Nawilżająca kremowa maska 
„Brzoskwinia”, kod: 50106

    

W intensywnej kuracji stosuj maskę codziennie 
przez 2 tygodnie, w kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu .
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Program pielęgnacji cery suchej HYDROMAX

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Ekstra pielęgnacja Nawilżająca kremowa maska 
„Aloes”, kod: 50109

W intensywnej kuracji stosuj maskę codziennie 
przez 2 tygodnie, w kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu .

Serum regenerujące w kapsułkach 
Corrective Serum, kod: 10101

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie przez 15-20 dni .

Mezoroller, kod: 90141 Zacznij od zabiegów raz na 3 dni, przechodząc 
stopniowo do codziennego stosowania . 

Program pielęgnacji skóry Beauty Time
Wiek 35+
Zadania Oczyszczanie, nawilżanie, stymulacja produkcji kolagenu i elastyny, poprawa sprężystości i elastyczności skóry, 

profilaktyka zmarszczek i innych objawów starzenia się skóry, ochrona antyoksydacyjna komórek, ochrona 
przed oddziaływaniem szkodliwych czynników środowiska zewnętrznego.

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania
Oczyszczanie Delikatne mleczko do mycia 

twarzy Zhenfei perfect,  
kod: 12802

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Tonizowanie Nawilżający tonik do twarzy 
„20,30,40…”, kod: 12004 (do cery 
suchej i wrażliwej) 

Tonik balansujący do twarzy 
„Aloes” „20,30,40…”, kod: 12002 
(do cery normalnej i mieszanej)

Głęboko oczyszczający tonik do 
twarzy „Oliwka” „20,30, 40…”, 
kod: 12027 (do cery tłustej)

  

W zależności od typu cery, stosuj jeden z 
kosmetyków 2 razy dziennie — rano i wieczorem, 
na oczyszczoną skórę .

Pielęgnacja dzienna Odmładzająca emulsja 
energetyzująca Zhenfei perfect, 
kod:12805

Intensywny krem nawilżający 
Zhenfei perfect, kod: 12803 

Nanieś emulsję na oczyszczoną i tonizowaną skórę, 
pod jeden z wybranych kremów . 



178

Programy kompleksowej pielęgnacji skóry 
Program pielęgnacji skóry Beauty Time

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Pielęgnacja nocna Intensywny przeciwzmarszczkowy 
krem do pielęgnacji Zhenfei 
perfect, kod: 12804

Stosuj wieczorem po oczyszczeniu i tonizowaniu 
skóry .

Pielęgnacja skóry 
wokół oczu

Kremowy żel pod oczy przeciw 
zmarszczkom Zhenfei perfect, 
kod:12806 

Ujędrniający kremowy żel pod 
oczy Zhenfei perfect, kod:12807 

Jeden z kosmetyków stosuj 2 razy dziennie rano i 
wieczorem 

Głębokie oczyszczenie Peeling błyskawiczny Zhenfei 
perfect, kod:12801

Częstotliwość stosowania peelingu zależy od typu 
cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie

Ekstra pielęgnacja Rewitalizująca maska do twarzy i 
szyi „Lingzhi” Pro Comfort,  
kod: 52902

Odmładzająca maska do twarzy i 
szyi „Koenzym Q10” Pro Comfort, 
kod: 52903

Odbudowująca maska do twarzy 
i szyi „Kompleks Minerałów” Pro 
Comfort, kod: 52904

Nawilżająca maska do twarzy i szyi 
„Kwas Hialuronowy” Pro Comfort, 
kod: 52901

Rozświetlająca maska do twarzy 
i szyi „Witamina C” Pro Comfort, 
kod: 52905

Dodająca blasku maska do twarzy i 
szyi „Perła” Pro Comfort,  
kod: 52907

Tonizująca maska do twarzy i szyi 
„Lotos” Pro Comfort, kod: 52906

Odżywcza maska do twarzy i szyi 
„Mleczko pszczele i propolis” Pro 
Comfort, kod: 52908

   

Для интенсивного курса применяйте маску еже-
дневно в течение 2 недель . При поддерживаю-
щем уходе — 2–3 раза в неделю
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Ekstra pielęgnacja
Maseczka do twarzy i szyi „24 
karaty” De Luxe, kod: 50141

W intensywnej kuracji stosuj maskę codziennie 
przez 10-15 dni, w kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu .

Maska odmładzająca z kwasem 
owocowym do twarzy i szyi Dual 
System, kod: 51403

Maska do twarzy i szyi 
placentowo– kolagenowa z 
biozłotem Dual System, kod: 
51404

Kolagenowa maska do twarzy 
z ekstraktem z żeń-szenia Dual 
System, kod: 51409

Przeciwzmarszczkowa maska pod 
oczy na bazie 100% kolagenu Dual 
System, kod: 51401

Łożyskowa maska pod oczy z 
tłuszczem rekina i ekstraktem z 
liści oliwki Dual System, kod: 51402

 

 

  

 

W intensywnej kuracji stosuj maskę codziennie w 
ciągu 2 tygodni, w kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu .

Transdermalny kompleks Botox 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12202

Transdermalny kompleks Lifting 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12201

Przy umiarkowanych oznakach więdnięcia skóry 
stosować 1 raz dziennie (wieczorem, na 2 godziny 
przed snem) . Przy widocznych problemach — 2 razy 
dziennie .

Serum regenerujące w kapsułkach 
Corrective Serum, kod: 10101

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 
1-2 razy dziennie przez 15-20 dni w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie .

Serum regenerujące w kapsułkach 
pod oczy Eye Corrective Serum, 
kod: 10102

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 
1-2 razy dziennie przez 15-20 dni w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie .

Intensywny kompleks pod oczy 
Tibetan Herbs, kod: 12106

Stosuj codziennie przez 10-15 dni, a następnie 2-3 
razy w tygodniu .
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Program pielęgnacji skóry Beauty Time

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Ekstra pielęgnacja Mezoroller, kod: 90141 Zacznij od zabiegów raz na 3 dni, przechodząc 
stopniowo do codziennego stosowania . 

Program pielęgnacji skóry LIFTING
Wiek 35+

Zadania Oczyszczanie, nawilżanie i podwyższenie napięcia komórkowego skóry, wyrównanie struktury i owalu twarzy, 
przywrócenie sprężystości i elastyczności tkanek, przyspieszenie procesów metabolicznych, stymulacja procesów 
odnowy kolagenu w skórze. 

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania
Oczyszczanie Kremowy żel do mycia Collagen 

Active, kod: 12701
2 razy dziennie — rano i wieczorem

Tonizowanie Delikatny tonik nawilżający 
Collagen Active, kod: 12712

2 razy dziennie — rano i wieczorem

Pielęgnacja dzienna Emulsja wzmacniająca i liftingująca 
do twarzy i szyi Collagen Active, 
kod: 12705 (do cery normalnej, 
mieszanej i tłustej)

lub

Krem intensywnie liftingujący 
Collagen Active, kod: 12703 (do 
cery suchej)

W zależności od typu cery stosuj jeden z 
kosmetyków na oczyszczoną i tonizowaną skórę . 
Emulsję można nakładać pod krem .

Pielęgnacja nocna Emulsja wzmacniająca i liftingująca 
do twarzy i szyi Collagen Active, 
kod: 12705

Wzmacniający i ujędrniający krem 
do twarzy „20,30,40…”, kod: 12020 

  

   

Jeden z kosmetyków stosuj wieczorem na 
oczyszczoną i tonizowaną skórę . 

Pielęgnacja skóry 
wokół oczu

Лифтинг-крем для контура глаз 
Collagen Active, Kоd: 12704

Крем-гель для кожи вокруг глаз 
(лифтинг-эффект) «20,30,40…», 
Kоd: 12012 

 

 

Jeden z kosmetyków stosuj 2 razy dziennie — rano 
i wieczorem . 
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Głębokie oczyszczenie Uniwersalny peeling 
„Winogronowy” Spa technology, 
kod: 30249

Uniwersalny peeling „Jabłko”  
Spa technology, kod: 30253

Uniwersalny peeling „Granat”  
Spa technology, kod: 30250

Uniwersalny peeling 
„Brzoskwiniowy”
Spa technology, kod: 30252

Uniwersalny peeling „Ogórkowy”
Spa technology, kod: 30248

 

 

 

 

 

Częstotliwość stosowania peelingu zależy od typu 
cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie

Ekstra pielęgnacja Kryształowo-kolagenowa maska 
do twarzy Collagen Active,  
kod: 12709

Maska korygująca do twarzy 
„Intensywny Lifting” Collagen 
Active, kod: 12711

Żel modelujący owal twarzy 
Collagen Active, kod: 12714

Kryształowo-kolagenowa maska 
na powieki Collagen Active,  
kod: 12710

  

     

  

W intensywnej pielęgnacji stosuj kurację 
czterdziestodniową (40 dni) .

W celu podtrzymania efektu stosuj raz w tygodniu .

Odmładzająca maska do twarzy i 
szyi „Koenzym Q10” Pro Comfort, 
kod: 52903

Rewitalizująca maska do twarzy 
i szyi „Lingzhi” Pro Comfort, 
kod: 52902

Odbudowująca maska do twarzy 
i szyi „Kompleks Minerałów” Pro 
Comfort, kod: 52904

Nawilżająca maska do twarzy i szyi 
„Kwas Hialuronowy” Pro Comfort, 
kod: 52901

W intensywnej pielęgnacji stosuj maskę codziennie 
przez 2 tygodnie . W celu podtrzymania efektu 
stosuj 2-3 razy w tygodniu . 
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Program pielęgnacji skóry LIFTING

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Ekstra pielęgnacja Wygładzające płatki na powieki 
Solution, kod: 13204

W intensywnej pielęgnacji stosuj codziennie przez2 
tygodnie . W celu podtrzymania efektu stosuj 2-3 
razy w tygodniu .

Maska odmładzająca z kwasem 
owocowym do twarzy i szyi Dual 
System, kod: 51403

Maska do twarzy i szyi łożyskowo-
kolagenowa z biozłotem Dual 
System, kod: 51404

Kolagenowa maska do twarzy 
z ekstraktem z żeń-szenia Dual 
System, kod: 51409

Maska pod oczy 
przeciwzmarszczkowa na bazie 
100% kolagenu Dual System, kod: 
51401

Placentowa maska pod oczy z 
tłuszczem rekina i ekstraktem liści 
oliwy Dual System, kod: 51402

 

    

 

    

  

W intensywnej pielęgnacji stosuj maskę codziennie 
przez2 tygodnie . W celu podtrzymania efektu stosuj 
2-3 razy w tygodniu .

Transdermalny kompleks Lifting 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12201

W przypadku umiarkowanych oznak utraty 
wody stosuj 1 raz dziennie (wieczorem, na 2 
godziny przed snem) . W przypadku widocznych 
problemów — 2 razy dziennie .

Serum regenerujące w kapsułkach 
Corrective Serum, kod: 10101

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie przez15-20 dni — w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie .

Serum regenerujące w kapsułkach 
pod oczy Eye Corrective Serum, 
kod: 10102

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie przez15-20 dni — w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie .

Mezoroller, kod: 90141
Zacznij od zabiegów raz na 3 dni, przechodząc 
stopniowo do codziennego stosowania . 
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Wiek 35 +

Zadania Oczyszczanie, nawilżanie, odżywianie, podwyższenie odporności skóry, stymulacja produkcji kolagenu i elastyny, 
podwyższenie sprężystości i elastyczności skóry, walka ze zmarszczkami i innymi oznakami starzenia się, 
antyoksydacyjna ochrona komórek skóry, ochrona przed szkodliwym oddziaływaniem czynników środowiska 
zewnętrznego.

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie Mleczko oczyszczające do mycia 
twarzy „20,30,40…”, kod:12003

Krem-żel do mycia twarzy „Aloes” 
„20, 30, 40…”, kod: 12001

Kremowa pianka do mycia 
„Oliwka” „20,30 .40…”, kod: 12024

 

  

 

Jeden z kosmetyków stosuj 2 razy dziennie — rano 
i wieczorem .

Tonizowanie Nawilżający tonik do twarzy 
„20,30,40…”, kod: 12004

Tonik balansujący do twarzy 
„Aloes” „20,30,40…”, kod: 12002 

Głęboko oczyszczający tonik do 
twarzy „Oliwka” „20,30, 40…”,  
kod: 12027

    

               

     

Jeden z kosmetyków stosuj 2 razy dziennie — rano i 
wieczorem, po oczyszczeniu skóry

Pielęgnacja dzienna Krem wygładzający Sheep Placenta, 
kod: 10302

Krem nawilżający z odżywczą bazą 
Sheep Placenta, kod: 10304

  

 

Jeden z kosmetyków stosuj rano, po oczyszczeniu i 
tonizowaniu skóry .

Pielęgnacja nocna Regenerujący krem 
przeciwzmarszczkowy do twarzy 
Sheep Placenta, kod: 10303

Stosuj wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu 
skóry .

Pielęgnacja skóry wokół 
oczu

Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy 
Sheep Placenta, kod: 10306

Kremowy żel z biozłotem do 
skóry wokół oczu (rewitalizacja) 
„20,30,40…”, kod: 12021 

     

Jeden z kosmetyków stosuj 2 razy dziennie — rano 
i wieczorem .
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowani

Pielęgnacja skóry wokół 
oczu

Kremowy żel z biozłotem do skóry 
wokół oczu (przeciwzmarszczkowy) 
„20,30,40…”, kod: 12013 

Jeden z kosmetyków stosuj 2 razy dziennie — rano 
i wieczorem .

Głębokie oczyszczenie Peeling do twarzy na bazie placenty 
Sheep Placenta, kod: 10301

Częstotliwość stosowania peelingu zależy od typu 
cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie

Ekstra pielęgnacja Rewitalizująca maska do twarzy i szyi 
„Lingzhi” Pro Comfort kod: 52902

Odmładzająca maska do twarzy i szyi 
„Koenzym Q10” Pro Comfort,  
kod: 52903

Odbudowująca maska do twarzy 
i szyi „Kompleks Minerałów” Pro 
Comfort, kod: 52904

Nawilżająca maska do twarzy i szyi 
„Kwas Hialuronowy” Pro Comfort, 
kod: 52901

Rozświetlająca maska do twarzy i 
szyi „Witamina C” Pro Comfort,  
kod: 52905

Dodająca blasku maska do twarzy i 
szyi „Perła” Pro Comfort, kod: 52907

Tonizująca maska do twarzy i szyi 
„Lotos” Pro Comfort, kod: 52906

Odżywcza maska do twarzy i szyi 
„Mleczko Pszczele i Propolis” Pro 
Comfort, kod: 52908

W intensywnej pielęgnacji stosuj maskę codziennie 
przez 2 tygodnie . W celu podtrzymania efektu 
stosuj 2-3 razy w tygodniu .

Maska odmładzająca z kwasem 
owocowym do twarzy i szyi Dual 
System, kod: 51403

Maska do twarzy i szyi łożyskowo-
kolagenowa z biozłotem Dual 
System, kod: 51404

 

  

W intensywnej pielęgnacji stosuj maskę codziennie 
przez2 tygodnie . W celu podtrzymania efektu stosuj 
2-3 razy w tygodniu .
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowani

Ekstra pielęgnacja Kolagenowa maska do twarzy 
z ekstraktem z żeń-szenia Dual 
System, kod: 51409

Maska pod oczy 
przeciwzmarszczkowa na bazie 
100% kolagenu Dual System,  
kod: 51401

Łożyskowa maska pod oczy z 
tłuszczem rekina i ekstraktem liści 
oliwy Dual System, kod: 51402

   

 

  

W intensywnej pielęgnacji stosuj maskę codziennie 
przez2 tygodnie . W celu podtrzymania efektu stosuj 
2-3 razy w tygodniu .

Transdermalny kompleks Botox 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12202

Transdermalny kompleks Lifting 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12201

Przy umiarkowanych oznakach wysuszenia skóry 
stosować 1 raz dziennie (wieczorem, na 2 godziny 
przed snem) . Przy widocznych problemach — 2 razy 
dziennie

Serum regenerujące w kapsułkach 
Corrective Serum, kod: 10101

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie przez 15-20 dni — w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie .

Serum regenerujące w kapsułkach 
pod oczy Eye Corrective Serum, 
kod: 10102

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie przez 15-20 dni — w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie .

Intensywny kompleks pod oczy 
Tibetan Herbs, kod: 12106

Stosuj codziennie przez 10-15 dni, a następnie 2-3 
razy w tygodniu . 

Mezoroller, kod: 90141 Zacznij od zabiegów raz na 3 dni, przechodząc 
stopniowo do codziennego stosowania . .
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Wiek 40+

Zadania Oczyszczenie, nawilżenie, odżywienie, stymulacja produkcji kolagenu i elastyny, korekcja zmarszczek, poprawa 
sprężystości i elastyczności skóry, antyoksydacyjna ochrona komórek, ochrona przed szkodliwym działaniem 
środowiska zewnętrznego.

Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Oczyszczanie Mleczko oczyszczające do mycia 
twarzy „20, 30, 40…”, kod:12003

Kremowy żel do mycia twarzy 
„Aloes” „20, 30, 40…”, kod: 12001

Kremowa pianka do mycia 
„Oliwka” „20, 30, 40…”, kod: 12024

    

    

   

Wybrany kosmetyk stosuj 2 razy dziennie — rano i 
wieczorem 

Tonizowanie Tonik odbudowujący 
Marine Collagen, kod: 13504

2 razy dziennie — rano i wieczorem, po 
oczyszczeniu skóry

Pielęgnacja dzienna Odmładzający krem na dzień 
Marine Collagen, kod: 13501

Rano, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry 

Pielęgnacja nocna Odżywczy krem odbudowujący na 
noc Marine Collagen, kod: 13502

Wieczorem, po oczyszczeniu i tonizowaniu skóry 

Pielęgnacja skóry 
wokół oczu

Wygładzający żel-krem do konturu 
oka Marine Collagen, kod: 13504

Przeciwzmarszczkowy żel do skóry 
wokół oczu „203040…”,  
kod: 12014

            

Используйте одно из средств 2 раза в день — 
утром и вечером — после очищения и тонизи-
рования кожи

Głębokie oczyszczenie Uniwersalny peeling 
„Winogronowy” Spa technology, 
kod: 30249Е

Uniwersalny peeling „Jabłko” Spa 
technology, kod: 30253Е

Uniwersalny peeling „Granat” Spa 
technology, kod: 30250Е

Uniwersalny peeling 
„Brzoskwiniowy” Spa technology, 
kod: 30252Е

        

          

       

          

Częstotliwość stosowania peelingu zależy od typu 
cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Głębokie oczyszczenie Uniwersalny peeling 
„Winogronowy” Spa technology, 
kod: 30249Е

  

Częstotliwość stosowania peelingu zależy od typu 
cery: 
tłusta — 2-3 razy w tygodniu;
normalna — 1-2 razy w tygodniu;
sucha i wrażliwa — 1 raz na 2 tygodnie

Ekstra pielęgnacja Rewitalizująca maska do twarzy i 
szyi „Lingzhi” Pro Comfort,  
kod: 52902

Odmładzająca maska do twarzy i 
szyi „Koenzym Q10” Pro Comfort, 
kod: 52903

Odbudowująca maska do twarzy 
i szyi „Kompleks Minerałów” Pro 
Comfort, kod: 52904

Nawilżająca maska do twarzy i szyi 
„Kwas Hialuronowy” Pro Comfort, 
kod: 52901

Rozświetlająca maska do twarzy 
i szyi „Witamina C” Pro Comfort, 
kod: 52905

Dodająca blasku maska do twarzy i 
szyi „Perła” Pro Comfort,  
kod: 52907

Tonizująca maska do twarzy i szyi 
„Lotos” Pro Comfort, kod: 52906

Odżywcza maska do twarzy i szyi 
„Mleczko Pszczele i Propolis” Pro 
Comfort, kod: 52908

     

W intensywnej kuracji stosować maskę codziennie 
przez 2 tygodnie . W kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu . 

Maska odmładzająca z kwasem 
owocowym do twarzy i szyi Dual 
System, kod: 51403

Maska do twarzy i szyi łożyskowo-
kolagenowa z biozłotem Dual 
System, kod: 51404

Kolagenowa maska do twarzy 
z ekstraktem z żeń-szenia Dual 
System, kod: 51409

 

   

    

W intensywnej kuracji stosować maskę codziennie 
przez 2 tygodnie . W kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu .
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Etapy pielęgnacji Nazwa produktów kosmetycznych Częstotliwość stosowania

Głębokie oczyszczenie Przeciwzmarszczkowa maska pod 
oczy na bazie 100% kolagenu Dual 
System, kod: 51401

Placentowa maska pod oczy z 
tłuszczem rekina i ekstraktem z 
liści oliwki Dual System, kod: 51402

  

 

W intensywnej kuracji stosować maskę codziennie 
przez 2 tygodnie . W kuracji podtrzymującej — 2-3 
razy w tygodniu . 

Kremowe maski:
„Nieszpułka”, kod: 50105 
„Pomidor”, kod: 50102

 

W intensywnej kuracji stosować jedną z masek 
codziennie przez 10-15 dni przed snem . W kuracji 
podtrzymującej stosować 1-2 razy w tygodniu . 

Transdermalny kompleks Botox 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12202

Transdermalny kompleks Lifting 
Effect Transdermal Complex,  
kod: 12201

Przy umiarkowanych oznakach więdnięcia skóry 
stosować 1 raz dziennie (wieczorem, na 2 godziny 
przed snem) . Przy widocznych problemach — 2 razy 
dziennie .

Serum regenerujące w kapsułkach 
Corrective Serum, kod: 10101

Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie przez 15-20 dni — w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie

Serum regenerujące w kapsułkach 
pod oczy Eye Corrective Serum, 
kod: 10102

 Dla trwałego efektu należy stosować kurację 1-2 
razy dziennie w ciągu 15-20 dni w połączeniu z 
kremem lub samodzielnie . 

Intensywny kompleks pod oczy 
Tibetan Herbs,  
kod: 12106

Stosuj codziennie przez 10-15 dni, a następnie 2-3 
razy w tygodniu . 

Mezoroller, kod: 90141 Zacznij od zabiegów raz na 3 dni, przechodząc 
stopniowo do codziennego stosowania . 
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