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Własne labolatoria, badania i rozwój. 

Zespół doradztwa technicznego, który wraz z sugestiami 

rynkowymi opracowuje nowe linie produktów, aby nadążać za

ewolucją sektora kosmetycznego.

Technologia i najnowocześniejsze składniki aktywne

Szeroka gama kosmetyków do rozwiązywania różnych potrzeb.

Wszechstronność protokołów i technik zabiegowych.

Szeroka gama technik zabiegów.

Ulepszanie i doskonalenie umiejętności kosmetologa.

Personalizowane zabiegi. 

Zaspokajanie oczekiwań klienta końcowego.

Dział marketingu ułatwiający komunikację z naszymi klientami.

Szkolenia i okresowe wsparcie techniczne.

Stałe wsparcie handlowe.

Efektywny dział logistyki.
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GLACIAR

NAWILŻENIE 

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA SERIA
NA TWARZ, KTÓRA STYMULUJE

I PRZYWRACA MECHANIZMY
NAWILŻAJĄCE SKÓRY. PRZYWRACA

NATURALNĄ BARIERĘ LIPIDOWĄ SKÓRY, 
ZAPOBIEGAJĄC TRANSEPIDERMALNEJ 

UTRACIE WODY.

GŁĘBOKIE NAWILŻANIE
LIPOSOMALNĄ WODĄ

LODOWCOWĄ



GLACIAR
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GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR

GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR GLACIAR

GLACIAR GLACIAR
Two Phases Cleaning milk Soft lotion

Two Phases Cleaning milk Soft lotion

Shell peeling Hydraluronic
serum gel

Mask glaciar Glaciar
hydration

Hydro
Repairer

Glaciar +
hydration 

Hand
hydration

Glaciar
hydration

Glaciar +
hydration 

Hand
hydration

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

200ml
200ml

200ml 200ml 200ml
30ml 50ml 50ml 75ml

500ml 500ml 250ml 250ml
250ml 250ml 500ml
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Oczyszczające mleczko do twarzy z liposomalną wodą 
lodowcową o lekkiej i świeżej konsystencji. Doskonale usuwa 
zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni skóry oraz 
wszelkie pozostałości makijażu. Szczególnie polecane dla 
skóry   normalnej   i   suchej.  Odpowiednie   także  dla  skóry
wrażliwej.

Delikatny tonik do twarzy z liposomalną wodą lodowcową
o działaniu zmiękczającym, odpowiedni dla wszystkich 
rodzajów skóry, szczególnie dla skóry normalnej i suchej. Jego 
główną funkcją jest przywrócenie pH skóry, ochrona przed 
czynnikami zewnętrznymi i wzmocnienie efektu kolejnych 
kroków zabiegu. Odpowiedni dla skóry wrażliwej. 

WODA LODOWCOWA woda o wysokiej czystości charakteryzu -
jąca się większą penetracją. Zbierana na głębokości 1800 m 
gwarantuje czystość i świeżość
ALOES głęboko nawilża i działa ochronnie równoważąc 
najbardziej uwrażliwioną skórę
BETAINA ekstrakt z buraka cukrowego wzmacnia funkcję 
ochronną skóry

EKSTRAKT SEZAMOWY  łagodzi skórę i redukuje utratę wody 
transepidermalnej.  Odpowiedni dla pielęgnacji każdego 
rodzaju skóry, szczególnie skóry dojrzałej, suchej, normalnej, 
wrażliwej, atopowej i alergicznej

WODA LODOWCOWA woda o wysokiej czystości charakteryzują ca
się  większą  penetracją.  Zbierana  na  głębokości 1800 m 
gwarantuje czystość i świeżość
LECYTYNA SOJOWA wzmacnia struktury komórkowe skóry oraz 
odbudowuje warstwę hydrolipidową, aby zapobiec 
transepidermalnej utracie wody
EKSTRAKT Z OWSA dzięki dużemu wpływowi na funkcję lipidów 
wzmacnia barierę ochronną skóry

TWO PHASES
Płyn do demakijażu z olejem sezamowym

CLEANING MILK
Mleczko z liposomalną wodą lodwocową

SOFT LOTION
Tonik z liposomalną wodą lodwocową

GLACIAR

Dwufazowy, nawilżający płyn do demakijażu  twarzy
oczu i ust  z  olejem     sezamowym.     Połączenie    olejów  
oraz środków czynnych sprawia, że płyn sprzyja zarówno 
usuwaniu  makijażu, jak i oczyszczaniu najbardziej wrażliwych 
miejsc. Ekstrakt sezamowy zapewnia właściwości nawilżające, 
zmiękczające, tonizujące, przeciwzmarszczkowe i ochronne. 
Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skór i makijażu, także 
wodoodpornego. Nie nadaje się dla użytkowników przedłużonych 
lub sztucznych rzęs.

200 ml / kod: 10108 500 ml / kod: 10101 lub 200 ml / kod: 10102 500 ml / kod: 10103 lub 200 ml / kod: 10104
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GLACIAR

Peeling złuszczający z mikronizowanymi pestkami moreli. 
Złuszcza martwe komórki, głęboko oczyszcza, ułatwia lepsze 
oddychanie i funkcje komórek. Zwiększa penetrację i wchłania 

Serum żelowe o wysokim stężeniu kwasu hialuronowego 
nowej generacji zapewnia intensywne nawilżenie we 
wszystkich warstwach skóry. Wskazany w zabiegach 
manualnych oraz tych z wykorzystaniem urządzeń high-tech. 
Wzmacnia skórę, zmniejszając głębokość zmarszczek, 
pozostawiając ją gładką, miękką i sprężystą. 

Nawilżająca maska z liposomalną wodą lodowcową 
stworzona z roślinnych ekstraktów. Maska pielęgnacyjna do 
twarzy o działaniu łagodzącym i odstresowującym. Jej formuła 
zapewnia nawilżenie i naprawę najbardziej powierzchownych 
warstw i mikroagresji skórnych, powstałych po zabiegach 
głębokiego oczyszczania. Odpowiednia dla wszystkich 
rodzajów skóry. 

CZYSTY KWAS HIALURONOWY O NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ 
zapewnia intensywne nawilżenie w najgłębszych warstwach 
skóry
CZYSTY KWAS HIALURONOWY O MAŁEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ 
przywraca optymalny poziom nawodnienia i zapewnia 
warstwę ochronną
KOLAGEN zapewnia gęstość i sprzyja restrukturyzacji tkanki 
łącznej

LECYTYNA SOJOWA wzmacnia struktury komórkowe skóry 
oraz odbudowuje warstwę hydrolipidową, aby zapobiec 
transepidermalnej utracie wody
PESTKI MORELI zmikronizowane pestki moreli powodują 

KAOLIN oczyszcza i regeneruje najbardziej powierzchowne 
warstwy skóry
WYCIĄG Z RUMIANKU działa kojąco i odkażająco na skórę
WYCIĄG Z NAGIETKA  działa leczniczo i antyseptycznie 

SHELL PEELING
Peeling złuszczający z pestkami moreli

HYDRALURONIC SERUM
Serum żel z kwasem hialuronowym

GLACIAR MASK
Maska z liposomalną wodą lodowcową

WODA LODOWCOWA woda o wysokiej czystości 
charakteryzuje się większą penetracją. Zbierana na 
głębokości 1800 m gwarantuje czystość i świeżość

powodują mechaniczne złuszczanie martwych komórek, 
dokładnie oczyszczając skórę bez jej podrażniania

wszystkie  inne  substancje  aktywne  oraz  lecznicze. Nie 
podrażnia  skóry. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry.  

250 ml / kod: 10109 200 ml / kod: 10126 250 ml / kod: 10110

WODA LODOWCOWA Woda o wysokiej czystości 
charakteryzuje się większą penetracją. Zbierana na 
głębokości 1800 m gwarantuje czystość i świeżość



Nawilżające i zagęszczające serum z lodowcową wodą 
liposomalną. Stymuluje i przywraca odpowiedni poziom 
nawilżenia. Przywraca barierę lipidową skóry zapobiegając 
utracie wody z komórek. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
skóry, zwłaszcza do stosowania w procesach odwodnienia. 

Krem   do    twarzy     z     liposomalną     wodą    lodowcową -
dla  skóry  do  30  roku życia. Jego formuła nawilżająca 
stymuluje i przywraca  mechanizmy samonawodnienia  skóry, 
przywracając naturalną barierę lipidową. Idealna dla skóry 
normalnej, mieszanej, ponieważ nie pozostawia połysku na 
powierzchni. 

Krem silnie nawilżający z liposomalną wodą lodowcową. 
Przywraca optymalny poziom nawilżenia oraz naturalną 
barierę lipidową skóry. Zapobiega transepidermlanej utracie 

krem o dużej mocy odżywczej. 

LIPOSOMALNA WODA LODOWCOWA gwarantuje nawilżenie, 
czystość i świeżość. Hermetyzacja liposomów zwiększa 
przepuszczalność skóry i zapewnia długotrwałe efekty 
odżywcze i nawilżające 
KWAS HIALURONOWY o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej 
przywraca odpowiedni poziom nawilżenia na wszystkich 
poziomach skóry i tworzy warstwę ochronną 
FOSFOLIPIDY stymulują wymianę składników między systemem 
wodnym a lipidowym, wzmacniając funkcję ochronną skóry

LIPOSOMALNA WODA LODOWCOWA gwarantuje nawilżenie, 
czystość i świeżość. Hermetyzacja liposomów zwiększa 
przepuszczalność skóry i zapewnia długotrwałe efekty 
odżywcze i nawilżające 
KWAS HIALURONOWY o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej 
przywraca odpowiedni poziom nawilżenia na wszystkich 
poziomach skóry i tworzy warstwę ochronną 
KRZEM ORGANICZNY silnie ujędrnia, zagęszcza i chroni skórę 

LIPOSOMALNA WODA LODOWCOWA gwarantuje nawilżenie, 
czystość i świeżość. Hermetyzacja liposomów zwiększa 
przepuszczalność skóry i zapewnia długotrwałe efekty 
odżywcze i nawilżające 
KWAS HIALURONOWY o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej 
przywraca odpowiedni poziom nawilżenia na wszystkich 
poziomach skóry i tworzy warstwę ochronną 
OLEJ Z AWOKADO reguluje odnowę komórek, sprzyjając funkcji 
bariery

HYDRO-REPAIRER
Serum z liposomalną wodą lodowcową

GLACIAR HYDRATION
Krem hydro, skóra normalna i mieszana

GLACIAR+HYDRATION
Krem hydro + skóra sucha i wrażliwa
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GLACIAR

250 ml / kod: 10121 lub 50 ml / kod: 10122 250 ml / kod: 10124 lub 50 ml / kod: 1012530 ml / kod: 10123

GLICERYNA ROŚLINNA zwiększa absorpcję cząsteczek wody, 
poprawiając nawilżenie w warstwie rogowej

CERAMIDY zapobiegają przezskórnej utracie wody, zabezpiecza-
ją płaszcz hydrolipidowy skóry



Krem do codziennej pielęgnacji dłoni z liposomalną wodą lodowcową. 
Jego szczególnie bogata formuła łączy zhydrolizowany olej jojoba
z wyjątkowymi właściwościami zmiękczającymi z liposomalną wodą 
lodowca. Ten bioaktywny koktajl naturalnego pochodzenia zapewnia 
optymalny stopień nawilżenia i ochrony, aby zapobiegać i skutecznie 
leczyć starzenie się skóry. Dzięki delikatnej, nietłustej teksturze
i wygodnej aplikacji, HAND HYDRATION gwarantuje podwójny efekt 
nawilżenia: okluzyjny i śródskórny. 

LIPOSOMALNA WODA LODOWCOWA gwarantuje nawilżenie, czystość
i świeżość. Hermetyzacja liposomów zwiększa przepuszczalność 
skóry i zapewnia długotrwałe efekty odżywcze i nawilżające 
HYDROLIZOWANY OLEJ JOJOBA przywraca barierę lipidową skóry, która 
zapobiega transepidermlanej utracie wody oraz odwodnieniu.

GLACIAR HAND HYDRATION
Krem do dłoni
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GLACIAR

500 ml / kod: 10190 lub 75 ml / kod: 10191



nawilżenie 

02
BALANCE

SEBOREGULACJA



BALANCE
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BALANCE BALANCE BALANCE

BALANCE BALANCE BALANCE

BALANCE BALANCE
Cleaning
mousse

Balancing
lotion

Pure regulator
serum gel 

Cleaning
mousse

Balancing
lotion

Hydro

Balancing
pure mask

Hydro

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE
200 ml 500 ml 200 ml

200 ml 200 ml 75 ml

250 ml 250 ml
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WYCIAG Z KORZENIA IRYSA 

CYNK 

KWASY AHA 

GLICERYNA ROSLINNA 

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO ZAMKNIĘTY W CYKLODEKS-
TRYNACH 

RETINOL 

CLEANING MOUSSE BALANCING LOTION PURE REGULATOR

BALANCE

Pianka oczyszczająca do twrzy o właściwościach 
regulujących i oczyszczających sebum, z morską wodą
i nasionami z dyni. Jej płynna konstrukcja przekształca się
w lekką i świeżą pianę, która delikatnie usuwa
zanieczyszczenia, nadmiar tłuszczu nagromadzony na 
powierzchni, a także wszelkie ślady makijażu, nie podrażniając 
skóry i zapeniając głębokie oczyszczanie. Odpowiedni dla 
skóry mieszanej i tłustej z tendencją do trądziku.

Matujący tonik do twarzy o działaniu ściągającym i matującym 
dla skóry mieszanej i tłustej. Miękkie działanie złuszczające. 
Stymuluje odnowę naskórka. Kwaśny tonik z AHA, którego 
zdaniem jest konrolowanie nadmiaru sebum i przywrócenie pH 
skóry.

500 ml / kod: 10106 lub 200 ml / kod: 10107200 ml / kod: 10105 200 ml / kod: 10135

OCALIN® PF reguluje wydzielanie łoju i zanieczyszczeń, wspoma-
gając naprawę i odporność skóry, połączenie wody morskiej i 
wyciągu z nasion dyni



14

BALANCE

WYCIĄG Z KORZENIA IRYSA 

CYNK 

RETINOL 

hiperkeratozie

BIAŁA GLINKA 

OLEJ SŁONECZNIKOWY 

BALANCING PURE MASK HYDRO BALANCE

Lekki krem z biotyną i cynkiem balansującym wydzielanie sebum, 
o działaniu matującym. Pomaga utrzymać odpowiedni poziom 
nawilżenia. Działa antyseptycznie i przeciwzapalnie. Żel-krem
o lekkiej konsystencji przeznaczony dla skóry mieszanej i tłustej.

Maska oczyszczająca o działaniu przeciwbakteryjnym
i przeciwzapalnym. Jej formuła z olejem z drzewa herbacianego 
zamkniętego w cyklodekstrynach przywraca naturalną 
równowagę tłustej skóry. Działa na główne objawy skóry tłustej, 
skłonnej do trądziku. Daje efekt satynowej skóry, bez połysku, 
bez rozszerzonych porów i zanieczyśczeń.

250 ml / kod: 10134 250 ml / kod: 10132 lub 75 ml / kod: 10131

WOSK KWIATOWY Z MIMOZY tworzy okluzję ochronną, która 
zapobiega transepidermalnej utracie wody, zmiękcza i nawilża, 
ma charanterystyczny zapach oraz właściwości emulgujące

KWAS CYTRYNOWY ma właściwości ściągające, złuszczające
i regenerujące, obkurcza pory, eliminując nagromadzone martwe 
komórk
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CELL

SPOWALNIA DEGRADACJĘ DNA,
PRZYWRACA BLASK I MŁODY WYGLĄD

PREWENCYJNA SERIA
ANTI-AGING, KTÓRA SPOWALNIA 

USZKODZENIA DNA W KOMÓRCE. 
ZWALCZA OZNAKI STARZENIA 

SKÓRY SPOWODOWANE WIEKIEM, 
WOLNYMI RODNIKAMI,

ŚRODOWISKIEM. STYMULUJE 
SYNTEZĘ NOWEGO KOLAGENU, 
SILNIE UJĘDRNIA I PRZYWRACA 

GĘSTOŚĆ I NAWILŻENIE SKÓRZE. 

ANTIAGE



CELL
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CELL

CELL CELL CELL

Cell vitality

Cell Eyes Cell activator Cell vitality

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

250 ml

30 ml 30 ml 50 ml



PIĘKNO MA SWÓJ KOD
WYJĄTKOWY JAK TY

REWOLUCYJNA KONCEPCJA,
OPRACOWANA SPECJALNIE W CELU 

GLOBALNEGO ZAPOBIEGANIA
 I KORYGOWANIA EFEKTÓW

STARZENIA SIĘ SKÓRY TWARZY, SZYI
I DEKOLTU, PERSONALIZUJĄCA KAŻDY 

ZABIEG ZA POMOCĄUNIKALNEGO 
KODU PRZECIWSTARZENIOWEGO, 

KTÓRY W KAŻDEJ CHWILI DOKŁADNIE 
ZASPOKAJA POTRZEBY SKÓRY
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CELL EYES
Rozświetlający krem pod oczy

CELL ACTIVATOR
Aktywne serum anty-aging

CELL

Odżywcze serum z ekstraktem z czerwonych winogron i granatów, 
zawierające wysoki poziom antyoksydantów i pobudzającą moc 
sirtuin, zwanych "genami długowieczności".  Zapobiega starzeniu się
i pomaga zmniejszyć zmarszczki, zapobiega degradacji DNA. Ujędrnia 
i poprawia elastyczność skóry. Serum z natychmiastowym efektem 
napinającym.  

EKSTRAKT Z CZERWONYCH WINOGRON I GRANATÓW bogaty w resweratrol, 
ma silne działanie antyoksydacyjne oraz stymulujące sirtuiny
EKSTRAKT Z OWSA ze względu na stężenie w hydrolizowanych białkach, 
zapewnia efekt liftingu                                                   
WYCIĄG Z NAGIETKA działa leczniczo i antyseptycznie 

Krem rozświetlający z tetrapeptydem EYESERYL® pod oczy 
przeznaczony do niwelowania cieni pod oczami. Krem zawiera 
Eyeseryl, aktywny tetrapeptyd,który niweluje cienie pod oczami. 
Poprawia elastyczność i miękkość skóry. Ponadto zapobiega oznakom 
starzenia się i pomaga wygładzić drobne zmarszczki i linie mimiczne 
konturu oka.

EKSTRAKT Z ARNIKI bogaty we flawonoidy, które sprzyjają wygładzeniu 
konturów oczu, ponadto aktywuje on mikrocyrkulację  
EYESERYL® to terapeptyd o właściwościach przeciwobrzękowych, 
który pomaga zapobiec oznakom starzenia się skóry poprzez 
minimalizację zatrzymania płynów. Wspomaga mikrokrążenie i spłyca 
zmarszczki mimiczne oraz niweluje cienie pod oczami już po 15 dniach 
stosowania
KOFEINA  stymuluje metabolizm komórkowy, kontroluje i zapobiega 
gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w okolicach oczu

30 ml / kod: 10144 30 ml / kod: 10143
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CELL

Krem regenerujący do twarzy z glikoproteinami, o dużej mocy 
przeciwutleniającej. Zapobiega starzeniu się i powstawaniu 
zmarszczek na twarzy. Lekka konsystencja o wysokiej absorpcji, 
wzbogacona olejkami roślinnymi. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów 
skóry, ale szczególnie dla skóry normalnej i suchej.

ELASTYNA wzmacnia funkcjonowanie tkanki łącznej, sprzyjając 
tworzeniu struktur kolagenu 
KWAS GLUTAMINOWY posiada zdolność do wiązania wody na poziomie 
komórkowym i przez długi czas                                                   
GLIKOPROTEINY stworzone przez GAG's, regulują strukturę macierzy 
pozakomórkowej, zapewniając mechaniczną odporność skóry

250 ml / kod: 10142 lub 50 ml / kod: 1041

CELL VITALITY
Krem do twarzy



KOMÓRKI MACIERZYSTE
I WITAMINA C SKUTECZNIE

ZWALCZAJĄ STARZENIE SIĘ SKÓRY.

04
CELL-C

SERIA ANTI-AGING Z WEGAŃSKIMI 
KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI
ZE SŁODKIEJ POMARAŃCZY.

W POŁĄCZENIU Z DZIAŁANIEM 
PRZECIWUTLENIAJĄCYM WITAMINY 

C WZMACNIA ZDOLNOŚĆ SKÓRY 
DO REGENERACJI, SKUTECZNIE 
ZAPOBIEGAJĄC POWSTAWANIU 

ZMARSZCZEK ORAZ SPADKU 
JĘDRNOŚCI SKÓRY. 

ANTYOKSYDACJA



CELL-C
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CELL-C

CELL-C CELL-C CELL-C

Cleaning
mousse

Cleaning
mousse

Cell-c 
renewall

Hydro C

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

CELL-C
Cell
renewall

CELL-C
Light & lifting
serum gel

CELL-C
Cell-C
mask

CELL-C
Cell-C
antiage

200 ml 200 ml 200 ml

200 ml 30 ml
75 ml

250 g 250 ml

CELL-C
Cell-C
antiage
50 ml
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CELL RENWALL
Peeling AHA

LIGHT & LIFTING
Serum gel z witaminą C

CELL-C

CLEANING MOUSSE
Oczyszczająca pianka ze słodkich pomarańczy

Pianka oczyszczająca do twarzy z komórkami macierzystymi 
ze słodkiej pomarańczy zachowuje naturalną równowagę 
lipidową skóry oraz dba o optymalny poziom nawilżenia. Jej 
płynna struktura przekształca się w lekką i świeżą pianę. 
Doskonale usuwa zanieczyszczenia nagromadzone na 
powierzchni, a także wszelkie ślady makijażu, nie podrażniając 
przy tym skóry. Idealny dla skóry normalnej i mieszanej.  

CitrustemTM komórki macierzyste ze słodkiej pomarańczy
dzięki dużej ilości witamin i beta-karotenu wykazują działanie 
przeciwutleniające i przyczyniają się do powstania bardziej 
jednorodnej struktury skóry

KWAS GLIKOLOWY umożliwia głębszą i bardziej kontrolowaną 
penetrację w skórę, pomaga w walce ze starzeniem sie skóry, 
pobudzając procesy metabolizmu komórkowego
KWAS MLEKOWY usuwa martwe komórki naskórka, poprawia 
sprężystość i elastyczność, spłyca zmarszczki, ma działanie 
depigmentacyjne i rozjaśniające 
KWAS CYTRYNOWY ma właściwości ściągające, złuszczające
i regenerujące, obkurcza pory, eliminując nagromadzone 
martwe komórki
KWAS WINOWY ma silne działanie rozjaśniające, skuteczny
w usuwaniu wyprysków i blizn potrądzikowych, reguluje 
aktywność bakterii znajdujących się na powierzchni skóry

STABILNA WITAMINA C nadaje blask skórze, działa
przeciwutleniająco, wspomaga syntezę melaniny, dzięki 
czemu redukuje przebarwienia, rozjaśnia i wyrównuje koloryt 
skóry
ArgireloxTM to heksapeptyd, który ma podobne działanie do 
botoksu, ograniczając skurcze mięśni twarzy, dzięki czemu 
znacznie zmniejsza widoczność zmarszczek mimicznych
 

Peeling AHA powstały z mieszaniny alfahydroksykwasów 
glikolowego, mlekowego, winowego i cytrynowego o działaniu 
odbudowującym. Poprawia wygląd skóry wygładzając ją
i zmniejszając widoczność zmarszczek mimicznych. 
Zapobiega powstawaniu zaskórników. Działa rozjaśniająco. 
Doskonały także przed zabiegami oczyszczającymi skórę.  

Serum ze stabilną witaminą C o natychmiastowym efekcie 
liftingu. Opracowane tak, aby zapewnić skórze blask
i gładkość, powodując ogólne odmłodzenie twarzy. Jego 
stężenie witaminy C w żelowej konsystencji czyni go 
produktem bogatym w antyoksydanty, wyraźnie zmniejszając 
obecność zmarszczek mimicznych. Ujednolica i rozjaśnia 
koloryt skóry. Szczególnie wskazany w przypadku skóry 
wykazującej oznaki starzenia się lub zmęczenia. 

200 ml / kod: 10175 200 ml / kod: 10111 200 ml / kod: 10145
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CELL-C

-

Ujędrniająca maska algowa
CELL C MASK

Serum rewitalizujące
CELL C RENEWALL

Nawilżający krem hydro z witaminą C
HYDRO C

Krem anti-age
CELL-C ANTIAGE

ALGINAT wykonane z wodorostów morskich, które 
są bogate w proteiny, sole mineralne
i witaminy. Nawilżają, zachowując elastyczność 
skóry
EKSTRAKT Z ACEROLI jest to jeden z owoców
o największej zawartości witaminy C, dzięki czemu 
jest w stanie zneutralizować działanie wolnych 
rodników odpowiedzialnych za starzenie się 
komórek. Acerola zawiera 30 razy więcej witaminy 
C niż pomarańcza

STABILNA WITAMINA C nadaje blask skórze, działa 
przeciwutleniająco, wspomaga syntezę melaniny, 
dzięki czemu redukuje przebarwienia, rozjaśnia
i wyrównuje koloryt skóry
KWASY AHA połączenie kwasu glikolowego, 
mlekowego, cytrynowego, winowego. Połączenie 
tych kwasów AHA stymuluje  odnowę skóry, 
pozostawiając ją bardziej jedwabistą i aksamitną.

Maska algowa bogata w witaminę C, specjalnie 
zaprojektowana w celu zmniejszenia oznak 
starzenia, utrzymania elastyczności skóry
i głębokiego jej nawilżenia. Bogaty w Acerolę, 
zdolny do neutralizacji działania wolnych rodników 
odpowiedzialnych za starzenie się komórek.  

Serum regenerujące, którego formuła bazuje na 
kwasach AHA i stabilnej witaminie C, poprawia 
ogólną kondycję skóry, uruchamiając mechanizmy 
odnowy komórkowej w najbardziej powierzchow-
nych warstwach skóry, redukując pierwsze oznaki 
starzenia się i przebarwień.  

STABILNA WITAMINA C nadaje blask skórze, działa 
przeciwutleniająco, wspomaga syntezę melaniny, 
dzięki czemu redukuje przebarwienia, rozjaśnia
i wyrównuje koloryt skóry
KWAS HIALURONOWY nisko i wysokocząsteczkowy 
przywraca wszystkie poziomy nawilżenia, głębokie 
i powierzchowne

Antyoksydacyjny krem nawilżający o działaniu 
przeciwstarzeniowym ze stabilną witaminą C. 
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu skóry. 
Naprawia i regeneruje uszkodzone komórki skóry.  
Formuła z witaminą C sprzyja uzyskaniu jednolitej
i świetlistej skóry, przywracając naturalną barierę 
hydrolipidową. Idealny dla normalnej skóry
z tendencją do przetłuszczania się. Nadaje się 
również bardzo dobrze dla mężczyzn.  

CitrustemTM duże ilości witamin i beta-karotenu 
działają przeciwutleniająco i przyczyniają się do 
powstania bardziej jednorodnej struktury skóry
OLEJ ARGANOWY jest bogaty w niezbędne kwasy 
tłuszczowe i witaminę E, dlatego dokładnie nawilża i 
odżywia skórę
STABILNA WITAMINA C nadaje blask skórze, działa 
przeciwutleniająco, wspomaga syntezę melaniny,  
redukuje przebarwienia, rozjaśnia i wyrównuje koloryt 
skóry
OLEJ JOJOBA ma działanie antybakteryjne
i antygrzybiczne, zmniejsza stany zapalne skóry
KRZEM ORGANICZNY skutecznie reguluje syntezę 
kolagenu i elastyny

Prewencyjny i przeciwstarzeniowy krem z komórkami 
macierzystymi ze słodkiej pomarańczy spowalnia 
proces starzenia i stymuluje regenerację komórek. 

250 g / kod: 10174 30 ml / kod: 10173 75 ml / kod: 10170 250 ml / kod: 10172 lub 50 ml / kod: 10171



REWOLUCYJNA KONCEPCJA,
OPRACOWANA SPECJALNIE W CELU 

GLOBALNEGO ZAPOBIEGANIA
 I KORYGOWANIA EFEKTÓW

STARZENIA SIĘ SKÓRY TWARZY, SZYI
I DEKOLTU, PERSONALIZUJĄCA KAŻDY 

ZABIEG ZA POMOCĄUNIKALNEGO 
KODU PRZECIWSTARZENIOWEGO, 

KTÓRY W KAŻDEJ CHWILI DOKŁADNIE 
ZASPOKAJA POTRZEBY SKÓRY

ZNACZNE WYRÓWNANIE
KOLORYTU SKÓRY

KONTROLUJE PRODUKCJĘ I SYNTEZĘ 
MELANINY, HAMUJĄC TYM SAMYM 

AKTYWNOŚĆ ENZYMATYCZNĄ
TYROZYNAZY. POPRAWIA

NIERÓWNOMIERNY KOLORYT SKÓRY, 
ZMNIEJSZAJĄC ILOŚĆ

I INTENSYWNOŚĆ PIGMENTU
PODCZAS JEGO TRANSPORTU DO 

BARDZIEJ POWIERZCHOWNYCH 
WARSTW SKÓRY.

BECLARITY

05
PRZEBARWIENIA



Belmish
controller
SPF30

BECLARITY
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PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

BECLARITY
Dark spot
correction

BECLARITY
Belmish
corrector

BECLARITY
Belmish
controller
SPF50

BECLARITY
Dark spot
easer

BECLARITY
Clarifying
cleaner

BECLARITY

50 ml

50 ml 50 ml

30 ml 7 ml 200 ml
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BECLARITY

Rozjaśniające mleczko oczyszczające z kwasami AHA
o działaniu rozświetlającym i rozjaśniającym skórę. Usuwa 
zanieczyszczenia z powierzchni skóry. Wyrównuje koloryt
i pomaga przywrócić skórze utraconą jasność i blask. 

CLARIFYING CLEANER BLEMISH CORRECTOR SERUM

Serum z wit. C i kwasami AHA o silnym działaniu depigmentacyjnym oraz 
hamującym aktywność tyrozynazy. Wyrównuje koloryt skóry, a także 
zmniejsza widoczność przebarwień. 

DARK SPOT ERASER

Koncentrat w postaci serum z niacyną i wit. B oraz
kompleksem Axolilight do stosowania bezpośrednio na 
przebarwienia. Do aplikowania miejscowo na przebrwienie. 

Rozjaśniające Mleczko Rozjaśniające Serum Precyzyjne Serum na Przebarwienia

NIACYNAMID (NIACYNA, WIT B3) wyrównuje koloryt skóry oraz działa
antyoksydacyjnie
ARBUTYNA blokuje aktywność melaniny i tym samym nie dopuszcza do 
tworzenia się pigmentu. Ponadto chroni przed promieniami UV i zapobiega 
fotostarzeniu się skóry
CHROMABRIGHT® jest to substancja aktywna o działaniu wybielającym, 
opartym o hamowanie aktywności tyrozynazy, czyli enzymu
odpowiedzialnego za powstawanie melaniny

OWOCOWE KWASY AHA mieszanka alfa-hydroksykwasów. 
Działa powierzchniowo złuszczając naskórek i tym samym 
stymulując odnowę komórkową. Poprawia elastyczność skóry
WYCIĄG Z LUKRECJI rozjaśnia przebarwienia poprzez inhibicję 
tyrozynazy. Betaina: łagodzi podrażnienia. Pomaga utrzymać 
równowagę wodną skóry
BETAINA utrzymuje równowagę hydrolipidową i wzmacnia 
barierę ochronną skóry

NIACYNAMID (NIACYNA, WIT B3) wyrównuje koloryt skóry oraz 
działa antyoksydacyjnie 
KWAS AZELAINOWYma wielokierunkowe działanie: przeciwza-
palne, przeciwbakteryjne, wybielające i złuszczające. Często 
wykorzystuje się go przy leczeniu trądziku oraz przy usuwaniu 
przebarwień
KWAS FITOWY jest przeciwutleniaczem, neutralizuje wolne 
rodniki, opóźnia procesy starzenia się skóry. Chroni DNA 
przed uszkodzeniami. Przeciwdziała powstawaniu 
przebarwień i zmniejsza te już istniejące, rozjaśnia i wybiela 
skórę, działa delikatnie złuszczająco
ARBUTYNA blokuje aktywność melaniny i tym samym nie 
dopuszcza do tworzenia się pigmentu. Ponadto chroni przed 
promieniami UV i zapobiega fotostarzeniu się skóry

30 ml / kod: 10272200 ml / kod: 10270 7 ml / kod: 10271
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BECLARITY

BLEMISH CONTROLLER CREAM

Rozjaśniający krem z kompleksem Cromabright® i olejem z róży piżmowej do 
pielęgnacji skóry z przebarwieniami i nierówną pigmentacją. Zapobiega 
powstawaniu przebarwień, rozjaśnia już istniejące, wyrównuje koloryt skóry
i chroni przed promieniowaniem UV. 

DARK SPOT HAND CREAM SPF 30

Krem do rąk specjalnie sformułowany do wyrównania pigmentu. Rozjaśnia istniejące 
przebarwienia oraz zapobiega powstawaniu nowych. Szybko się wchłania. Wysoka 
ochrona przeciwsłoneczna. 

Rozjaśniający Krem Krem do Dłoni na Przebarwienia

OLEJEK Z AWOKADO działanie antyoksydacyjne oraz regenerujące. Głęboko nawilża
i pomaga utrzymaćrównowagę płaszczu hydrolipidowego
WYCIĄG Z LUKRECJI rozjaśnia przebarwienia poprzez inhibicję tyrozynazy. Arbutyna: 
działa na zasadzie zahamowania aktywności tyrozynazy, dzięki czemu nie zachodzi 
biosynteza melaniny
ARBUTYNA blokuje aktywność melaniny, ponadto chroni przed promieniami UV
i zapobiega fotostarzeniu się skóry

NIACYNAMID (NIACYNA, WIT. B3) wyrównuje koloryt skóry oraz działa
antyoksydacyjnie
WYCIĄG Z LUKRECJI rozjaśnia przebarwienia poprzez inhibicję tyrozynazy oraz 
chroni skórę przed promieniowaniem UV
MIESZANKA KWASÓW ORGANICZNYCH delikatnie złuszcza, głęboko nawilża
i odżywia skórę
EKSTRAKT Z GRANATU ma działanie przeciwstarzeniowe, przeciwzapalne
i przeciwobrzękowe. Kwas elagolowy wzmacnia ściany komórek skóry, co 
wpływa na zwiększenie jej odporności
EKSTRAKT Z PLANKTONU zapewnia właściwy poziom nawilżenia. Posiada silne 
działanie opóźniające proces starzenia się skóry
ARBUTYNA blokuje aktywność melaniny, chroni przed promieniami UV
i zapobiega fotostarzeniu się skóry

50 ml / kod: 10273 lub 50 ml / kod: 10274 50 ml / kod: 10276
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ESSENTIAL CARE

CONCEPT

GAMA PRODUKTÓW DO GŁĘBOKIEGO 
OCZYSZCZANIA TWARZY ZAWIERA 

AKTYWNE SKŁADNIKI PREBIOTYCZNE, 
KTÓRE WSPOMAGAJĄ RÓWNOWAGĘ 

SKÓRY ORAZ FLORĘ BAKTERYJNĄ 

PROSTOTA TO MAKSIMUM
WYRAFINOWANIA

ODNOWA
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ECC
Micelar eyes
and face

ECC
Cleasing
milk

ECC
Remover
gel

ECC
3D texture
cleanser

ECC
Remover
Mist

ECC
Three
action peel

ECC
Crack
keratin peel

ECC
Peel
pads

ECC
Peel
pads

ECC
Comfort
serum

ECC
Fresh
mask

ECC
Final cream
SPF20

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

ECC
Micelar eyes
and face

ECC
Cleasing
milk

ECC
Remover
gel

ECC
Remover
3D texture

ECC
Remover
Mist

REMOVER RENEWAL

REMOVER RENEWAL

REPAIR

200 ml 500 ml 200 ml 100 ml 500 ml

200 ml 200 ml 200 ml 100 ml 200 ml 60 szt

200 ml 200 ml 60 szt 100 ml 200 ml 200 ml



 

ECC

29

Prebiotyczna emulsja do demakijażu twarzy zawierająca aktywne 
micele (baza rozpuszczalna w wodzie) i oleje roślinne (baza 
rozpuszczalna w tłuszczach). Z łatwością wychwytuje nawet 
najbardziej uporczywy makijaż twarzy, oczu i ust. 

MICELAR EYES AND FACE
Prebiotyczna emulsja do demakijażu

REMOVER MILK
Oczyszczające mleczko prebiotyczne

Wysoce nawilżające prebiotyczne mleczko do oczyszczania 
twarzy. Całkowicie usuwa zanieczyszczenia rozpuszczalne w 
tłuszczach, takie jak makijaż i sebum, nie naruszając naturalnej 
równowagi pH skóry ani jej mikrobiomu.

REMOVER GEL
Żel do oczyszczania twarzy

Silnie detoksykujący prebiotyczny żel do mycia twarzy. 
Głęboko usuwa zanieczyszczenia i cząsteczki brudu, które 
każdego dnia przylegają do skóry, blokując pory i powodując 
niedotlenienia.

BETA-GLUKAN prebiotyk, który stymuluje namnażanie się flory 
ochronnej skóry, wzmacniając naturalną barierę chroniącą skórę 
przed stresem środowiskowym i poprawiając jej odporność
GLUKOZYD DECYLU niejonowy naturalny środek powierzchniowo 
czynny pozyskiwany z oleju kokosowego i glukozy. Utrzymuje 
równowagę skóry. Bardzo łagodny, tolerowany przez wszystkie 
rodzaje skóry. Ulega biodegradacji i jest przyjazny dla środowiska

BEATA-GLUKAN prebiotyk, który stymuluje proliferację flory 
ochronnej skóry, wzmacniając naturalną barierę, która chroni 
skórę przed stresem środowiskowym
BETAINA utrzymuje w skórze równowagę nawilżenia na wysokim 
poziomie, zmniejszając uczucie podrażnienia i suchości skóry
SOK Z ALOESU usuwa nagromadzone zanieczyszczenia, ma 
właściwości regenerujące, nawilżające oraz antyoksydacyjne
GLICERYNA penetruje warstwę rogową naskórka, gdzie 
wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki wody, zachowując naturalne 
zasoby nawilżenia skóry.

BEATA-GLUKAN prebiotyk, który stymuluje proliferację flory 
ochronnej skóry, wzmacniając naturalną barierę, która chroni 
skórę przed stresem środowiskowym
BETAINA utrzymuje w skórze równowagę nawilżenia na 
wysokim poziomie, zmniejszając uczucie podrażnienia i 
suchości skóry
SOK Z ALOESU usuwa nagromadzone zanieczyszczenia, ma 
właściwości regenerujące, nawilżające oraz antyoksydacyjne
GLICERYNA penetruje warstwę rogową naskórka, gdzie 
wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki wody, zachowując 
naturalne zasoby nawilżenia skóry.

200 ml / kod: 10453 500 ml / kod: 10450 lub 200 ml / kod 10451 200 ml / kod: 10452

REMOVER
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3D TEXTURE CLEANSER REMOVER MIST
Trójfazowy balsam oczyszczający

Balsam do mycia twarzy o trzech konsystencjach, które 
rozwijają się w kontakcie z wodą podczas całego procesu 
oczyszczania: zaczynając jako żelowy balsam, następnie 
rozpływa się w jedwabistym olejku, a na końcu emulguje w 
gładkie mleczko.

Tonik do twarzy z wodą różaną
RENEWAL PEEL PADS
Pady eksfoliujące

WODA RÓŻANA bogata w witaminę B i E, zwiększa zdolność 
wiązania lipidów,   tworząc   nawilżający  film  na   powierzchni
skóry
BETA-GLUKAN prebiotyk, który stymuluje proliferację flory 
ochronnej skóry, wzmacniając naturalną barierę, która chroni 
skórę przed stresem środowiskowym

LAURYNIAN SACHAROZY zmniejsza powierzchniowe napięcie 
skóry wywołane przez pozostałości, które gromadzą się w 
wyniku codziennego stosowania wody
GLICERYNA penetruje warstwę rogową naskórka, gdzie 
wychwytuje i zatrzymuje cząsteczki wody, zachowując 
naturalne zasoby nawilżenia skóry

GLUKOLAKTON to najwyższej generacji polihydroksykwas 
(PHA) najnowszej generacji pochodzący z kwasu glikolowego
mający delikatne działanie złuszczające
KWAS MLEKOWY zachowuje naturalne czynniki nawilżające, 
sprzyja ujednoliceniu kolorytu i jest idealny do redukcji 
hiperpigmentacji, nie narusza płaszcza hydrolipidowego
KWAS CYTRYNOWY  zwęża  pory,  usuwając  nagromadzone 
martwe komórk, które powodują efekt rozszerzenia porów
EKSTRAKT Z PAPAYI enzymatyczny środek złuszczający, który 
posiada zdolność do dzielenia niestrukturalnych białek, 
przerywając połączenie między martwymi komórkami

100 ml / kod: 10454 500 ml / kod: 10455 lub 200 ml / kod: 10456 60 szt / kod: 10460

KWAS CYTRYNOWY minimalizuje wielkość porów, usuwając 
nagromadzone martwe komórki. Działa jako przeciwutleniacz, 
złuszcza i poprawia koloryt skóry oraz redukuje przebarwienia

EKSTRAKT Z LUKRECJI zapewnia jednolity koloryt skóry
i zachowuje jej naturalną ochronę

REMOVER RENEWAL

Silnie równoważący prebiotyczny tonik do twarzy. Po procesie 
oczyszczania, przywraca skórze neutralny poziom pH
i optymalne warunki filmu hydrolipidowego. Przywraca 
równowagę w ekosystemie mikrobiomu skóry,
wspomagając wzrost i prawidłowe funkcjonowanie jej   
mikroflory.

Bawełniane płatki do twarzy nasączone mieszanką łagodnych 
złuszczających kwasów owocowych. Systematyczne  
stosowanie powoduje delikatną, stopniowąi tolerowaną  
mikrodermabrazję, nie naruszając warstwy hydrolipidowej 
skóry. 
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THREE ACTION PEEL
Peeling trójfazowy

CRACK-KERATIN PEEL
Żel o działaniu keratolitycznym

PREBIOTIC COMFORT SERUM
Silnie naprawcze serum do twarzy

31

200 ml / kod: 10461 200 ml / kod: 10462 100 ml / kod: 10465

Delikatny peeling odnawiający do twarzy z potrójnym 
działaniem złuszczającym. Ta pojedyncza formuła łączy 
fizycznie, chemicznie i biologicznie środki, które złuszczają
i nabłyszczają powierzchnię skóry, usuwając martwe komórki.

Żel odblokowujący do twarzy o działaniu keratolitycznym. Ten 
ekskluzywny kosmetyk zmiękcza warstwę rogową naskórka, 
usuwa zanieczyszczenia oraz zwęża pory, sprzyja szybkiemu, 
łatwemu usuwaniu zaskórników oraz zanieczyszczeń
z powietrza, które osadzają się na skórze.

Silnie naprawcze prebiotyczne detoksykujące serum do twarzy. Po 
agresywnych procesach eksfoliacji, działa poprzez przywrócenie 
optymalnych warunków, przywracając równowagę microbiomu skóry.

BETA-GLUKAN prebiotyk, który stymuluje proliferacje flory ochronnej 
skóry, wzmacniając naturalną barierę, która chroni skórę przed stresem 
środowiskowym
SOK Z ALOESU poprawia system obronny skóry. Regeneruje i intensywnie 
nawilża, dostarcza aminokwasów, które są niezbędne do
funkcjonowania komórek i pierwiastków    
NIACYNAMID  witamina B3 zmniejsza zaczerwienienie
i przekrwienie, poprawia wygląd skóry i ją wzmacnia. Widocznie
zmniejsza rozszerzenie porów
EKSTRAKT Z OGÓRKA  odświeża i remineralizuje powierzchnię skóry, dzięki 
wysokiej zawartości witamin i minerałów

KOMPLEKS PEROMANZELILO synergiczny kompleks, który łączy 
w sobie kwas azalinowy i salicylowy z nadtlenkiem benzoilu dla 
optymalnej penetracji na wielu poziomach. Zmiękcza warstwę 
rogową i ułatwia usuwanie zaskórników oraz zanieczyszczeń 
ze skóry

PROTEAZA enzym, który przyspiesza procesy złuszczania 
poprzez rozbijanie peptydów pomiędzy białkami
KWAS SALICYLOWY głęboko oczyszcza najbardziej 
powierzchowne warstwy skóry, pozostawiając je wolne od 
zanieczyszczeń
PERLIT mineralne cząsteczki ścierne pochodzenia  
wulkanicznego. Usuwa on martwe komórki nagromadzone na 
warstwie rogowej naskórka, pomaga stymulować
microkrążenie
MASŁO SHEA dostarcza niezbędne składniki odżywcze, aby 
wzmocnić warstwę hydrolipidową, gdy zamierzamy wykonać 
złuszczanie

RENEWAL REPAIR
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PREBIOTIC  FRESH MASK SHIELD FINAL CREAM SPF20
Probiotyczna maseczka nawadniająca na twarz

Silnie naprawcza i rewitalizująca  prebiotyczna  maseczka 
nawadniająca  do twarzy.  Przywraca  płaszcz   hydrolipidowy
i   stabilizuje  system  mikrobiotyczny  skóry,  przywracając  jej 
optymalną  funkcję  ochranną

Antyoksydacyjny krem z filtrem
200 ml / kod: 10467200 ml / kod: 10466

Multiochronny krem do twarzy o działanie przeciwzanieczysczeniowym, 
antyoksydacyjnym i odstresywującym. Otula delikatnie skórę warstwą 
ochronną, która zapobiega  przyleganiu i wnikaniu w nią niewidocznych 
zanieczyszczeń. 

EKSTRAKT Z ALGI jest  bogaty  w  proteiny, minerały  i  witaminy.  Ma silne 
działanie antyoksydacyjne. Nawilża, odżywia,  chroni, zmiękcza
i zapewnia elastyczność 
GLIKOGEN źródło energii komórkowej, które normalizuje funkcje komórkowe, 
chroni DNA komórek, redukuje reaktywne formy tlenu
L-KARNOZYNA spowalnia procesy starzenia się skóry. Łagodzi 
podrażnienia i wzmacnia barierę ochronną skóry  

REPAIR

KSYLOLITOL prebiotyczny ekstrakt botaniczny o działaniu 
nawilżającym, nawadniającym i stabilizującym microbiologicznie
EKSTRAKT Z KORZENIA CURCULIGO przywraca naturalne PH skórze, 
utrzymuje silną i zdrową barierę ochronną skóry 
OLEJ SOJOWY bogaty w proteiny, minerały i witaminy. Ma silne  
działanie antyoksydacyjne. Nawilża, odżywia, chroni, 
zmiękcza i zapewnia elastyczność
OLIWA Z OLIWEK przywraca skórze elastyczność i nawilżenie, 
dzięki zawartym w nim składnikom odżywczym i regenerującym. 
Posiada właściwości balsamiczne, dzięki zawartości kwasów 
tłuszczowych



07
DE  POLLUTION

 TO GAMA KOSMETYKÓW OFEROWANYCH 
PRZEZ SUMMECOSMETICS O PODWÓJNYM 

DZIAŁANIU, KTÓRE Z JEDNEJ STRONY
CHRONIĄ I ZABEZPIECZAJĄ SKÓRĘ PRZED 

SZKODLIWYM DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH, A Z DRUGIEJ STRONY 

NAPRAWIAJĄ I KOMPENSUJĄ SKUTKI
I USZKODZENIA SPOWODOWANE

ZANIECZYSZCZENIEM ŚRODOWISKA.

OBRONA I NAPRAWA SKÓRY

NAPRAWA
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Black rubber
mask
8 x 25 g

Total detox
serum
100 ml

Detox pollution
serum
30 ml

Defense Pollution 
cream SPF20
50 ml

Detox Pollution
cream superfood
50 ml

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE
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Silnie detoksykująca i remineralizująca maseczka do twarzy 
przeciw zanieczyszczeniom. Zawiera cząsteczki aktywnego 
węgla drzewnego, które pomagają usunąć toksyny
nagromadzone na powierzchni skóry. 

BLACK RUBBER MASK
Detoksykująca maska peel-off

TOTAL DETOX SERUM
Detoksykujące serum

Serum do twarzy Anti-pollution posiada wysokie stężenie 
ochronnych i naprawczych prebiotycznych składników 
aktywnych. Formuła zawierająca czynniki chelatujące, które 
przyciągają szkodliwe cząsteczki zanieczyszczeń powietrza, 
zapobiegając ich wnikaniu do komórek.

POLLUTION SERUM
Prebiotyczne serum z superfoods

Prebiotyczne serum do twarzy Anti-pollution, które działa 
intensuwnie, redukując stress oksydacyjny wywołany
w komórkach skóry oraz redukują powstałe wolne rodniki
i cytokiny.

AKTYWNY WĘGIEL skutecznie walczy z zanieczyszczeniami 
skóry, usuwa je, absorbuje nadmiar sebum i równoważy 
produkcję łoju
ALGINATY bardzo silnie ujędrnia. Daje osmotyczny efekt, który 
powoduje okluzję skóry, sprzyjając wchłanianiu się głównych 
składników aktywnych wcześniej zastosowanych produktów
ZIEMIA OKRZEMKOWA wspiera detoksykację skóry dzięki 
zawartości pierwiastków śladowych. Jest silnym
antyoksydantem, bogatym w witaminę C

EKSTRAKT Z OSTROPESTU PLAMISTEGO właściwości
antyrodnikowe, które neutralizuje występowanie ROS i hamuje 
uwalnianie prostaglandynu
EKSTAKT Z ALGI CHLORELLA szczególnie cenny dla głębokiego 
odżywienia skóry. Mocno stymuluje układ odpornościowy
EKSTRAKT Z WODOROSTÓW głęboko odżywia skórę,zwiększając jej 
elastyczność i poprawia jej strukture
EKSTRACT Z ZIELONEJ HERBATY hamuje aktywność kolagenezy, 
odpowiedzialnej za rozkład składników pozakomórkowych

EKSTRAKT Z OSTROPESTU PLAMISTEGO posiada właściwości 
antyrodnikowe, które neutralizują występowanie ROS i hamuje 
uwalnianie prostaglandynu
EKSTAKT Z ALGI CHLORELLA jest szczególnie cenna dla 
głębokiego odżywienia skóry. Silnie stymuluje układ
odpornościowy komórek skóry
ANTI-POLLUTION COMPLEX reguluje funkcję komórek,
zachowując biomarkery wielu komórek skóry i neutralizuje 
reaktywne formy tlenu
ACETYL HEPTAPEPTIDE-4 wspomaga równowagę
w microbiocie, stymulując produkcję korzystnych
mikroorganizmów

8 x 25 g / kod: 10470 100 ml / kod: 10471 30 ml / kod: 10475
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DEFENSE POLLUTION CREAM
SPF20

DETOX POLLUTION CREAM 
SUPERFOOD

Prebiotyczny krem do twarzy z filtrem UV

Prebiotyczny krem do twarzy Anti-pollution, który działa jak 
tarcza ochronna w ciągu dnia. Blokuje przedostawanie się
mikrocząsteczek zanieczyszczeń do komórek skóry, dzięki 
czemu nie uszkadzają one naturalnej bariery ochronnej.

Prebiotyczny krem do twarzy z superfoods

Prebiotyczny krem do twarzy Anti-pollution, który działa
w nocy, aby naprawić stres oksydacyjny wywołany w 
komórkach skóry w ciągu dnia.

EKSTRAKT Z OSTROPESTU PLAMISTEGO posiada właściwości 
antyrodnikowe, które neutralizują występowanie ROS i hamuje 
uwalnianie prostaglandynu
EKSTAKT Z ALGI CHLORELLA jest szczególnie cenna dla 
głębokiego odżywienia skóry. Silnie stymuluje układ
odpornościowy komórek skóry
ANTI-POLLUTION COMPLEX reguluje funkcję komórek,
zachowując biomarkery komórek skóry i neutralizuje 
reaktywne formy tlenu
BETA-GLUKAN to prebiotyk, który stymuluje proliferację flory 
ochronnej skóry, wzmacniając jej naturalną barierę, która 
chroni przed stresem oksydacyjnym

EKSTRAKT Z ALG SPIRULINA superfood. Dostarcza skórze 
odmładzające składniki, zwiększając poziom jej nawilżenia. Ma 
silne działanie naprawcze na nici DNA
BETA-GLUKAN to prebiotyk, który stymuluje proliferację flory 
ochronnej skóry, wzmacniając jej naturalną barierę, która 
chroni przed stresem oksydacyjnym
GLIKOGEN źródło energii komórkowej, które normalizuje funkcje 
komórek, chroni DNA komórek, redukuje reaktywne formy 
tlenu (ROS)
L-KARNOZYNA spowalnia procesy starzenia się skóry. Łagodzi 
wrażliwą skórę i wzmacnia jej barierę ochronną

50 ml / kod: 10474 50 ml / kod: 10476
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SOLUTIONS

POŁĄCZENIE STANOWI SIŁĘ

RECEPTURY O WYSOKIM STĘŻENIU
SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH, ZAPAKOWANE

W STERYLNE AMPUŁKI DO ZASTOSOWANIA 
TRANSDERMALNEGO. KOKTAJLE POWSTAŁE

Z WYSELEKCJONOWANYCH SKŁADNIKÓW 
AKTYWNYCH W NADZWYCZAJNIE
SYNERGICZNYCH POŁĄCZENIACH

GWARANTUJĄ WYSOKI POZIOM
DZIAŁANIA NA SKÓRĘ.

MEZOKOKTAJLE
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BIOMEDICAL
Refiller
solution

BIOMEDICAL
Tightener
solutions

BIOMEDICAL
Hyaluronic
acid 2%

BIOMEDICAL
V-reducer
solution

5 x 5 ml 5 x 5 ml 5 x 5 ml

BIOMEDICAL
Liporeducer
solution

BIOMEDICAL
Recovery
mask

BIOMEDICAL
Body peel
pads

5 x 10 ml 5 szt 60 szt

5 x 5 ml

BIOMEDICAL
Clarifier
solution
5 x 5 ml

BIOMEDICAL
Fighter
solution
5 x 5 ml

BIOMEDICAL
B-tightener
solution
5 x 10 ml

BIOMEDICAL
Restorer
solution
5 x 10 ml

PRODUKTY PROFESJONALNE

BIOMEDICAL
Turnover
pads
60 szt
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Połączona synergia zaawansowanych odmładzających 
składników aktywnych, która ogranicza pojawianie się 
widocznych zmarszczek, pod względem długości
i głębokości.

REFILLER SOLUTION
Kompleks wypełniający zmarszczki

TIGHTENER SOLUTION
Kompleks naprężający włókna podporowe

Działa odbudowująco na tkankę łączną, pobudzając tym 
samym aktywność fibroblastów. Przywraca utraconą jędrność. 
Zwiększa produkcję kolagenu, elastyny i proteoglikanów.

HYALURONIC ACID 2%
Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy

Skoncentrowana receptura dużej masy cząsteczkowej kwasu 
hialuronowego 2%. zapewnia maksymalne nawodnienie. 
Poprawia syntezę kolagenu i elastyny.

KWAS HIALURONOWY polisacharyd, który wypełnia głębokie 
zmarszczki 
ARGIRELOX™ peptyd, który hamuje i rozluźnia skurcze twarzy, 
zapobiegając powstawaniu nowych zmarszczek mimicznych, 
a także ograniczając widoczność istniejących 
EPITENSIVE™ epidermalny czynnik wzrostu zwiększa odnowę 
komórkową, a także mechanizmy samoobronne skóry
i samostymulacji
ARGANOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE arganowe komórki 
macierzyste rewitalizują i chronią komórki macierzyste skóry. 
Zagęszczają i ujędrniają skórę, odmładzjąc komórki

KRZEM ORGANICZNY stabilizuje i utrzymuje strukturę tkanek 
skóry, stymuluje fibroblasty i pobudza biosyntezę włókien 
kolagenowych, elastynowych i proteoglikanowych
DMAE zwiększa uwalnianie acetylocholiny w skórze właściwej, 
zwiększa magazynowanie wody w skórze właściwej, stymuluje 
syntezę kolagenu, elastyny i GAG (glikozaminoglikanów), 
wywierając efekt liftingujący. Przywraca jędrność zwiotczałej 
skórze twarzy i szyi. Działa poprzez poprawę nawilżenia
i elastyczność warstwy rogowej
KOLAGEN tworzy złożoną strukturę w kształcie trójwymiarowej 
sieci, zwiększając wytrzymałość skóry na rozciąganie

WYSOKOCZĄSTECZKOWY KWAS HILURONOWY posiada potencjał 
wiązania i zatrzymywania cząsteczek wody nawet 20-krotnie 
większej od jego masy, tworząc elastyczny żel, który utrzymuje 
nawilżenie skóry, napinając, wypełniając i wygładzając 
zmarszczki

5 x 5 ml / kod: 10280 5 x 5 ml / kod: 10282 5 x 5 ml / kod: 10281
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Kuracja chroniąca przed uszkodzeniami wywołanymi przez 
wolne rodniki. Połączona synergia wielu przeciwutleniających 
składników aktywnych skutecznie neutralizuje starzenie się 
skóry wywołane czynnikami zewnętrznymi.

V-REDUCER SOLUTION CLARIFIER SOLUTION
Niwelacja efektu podwójnego podbódka

Zmniejsza, ogranicza i odprowadza nadmiar adipocytów 
zlokalizowanych w tkance podskórnej okolic podwójnego 
podbródka. Pomaga wyeliminować retencję płynów.

Kompleks rozjaśniający przebarwienia

Połączona synergia silnego działania wybielających 
składników aktywnych. Koryguje zmiany pigmentacyjne na 
skórze, tym samym hamując syntezę melaniny.

FIGHTER SOLUTION
Kompleks multiwitaminowo-antyoksydacyjny

KWAS TRANEKSAMOWY działa na komórki naskórka, które po 
ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych  wydzielają 
substancję, która uruchamia proces produkcji melaniny
NIACYNAMID (WITAMINA B3) pomaga wyrównać koloryt skóry, 
eliminując żółtawy odcień, który pojawia się wraz z wiekiem. 
Zapobiega tranferowi melaniny w jej początkowej fazie
STABILNA WITAMINA C jest pochodną kwasu askorbinowego, 
który po przeniknięciu przez skórę szybko staje się czystą 
witaminą C. Zapewnia świetlistość i jednolity koloryt skóry

L-KARNITYNA stymuluje krążenie i przyspiesza metabolizm 
lipolizy
WYCIĄG Z RUSZCZYKA pobudza zwężenie, a następnie 
rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawiając krążenie 
obwodowe
WYCIĄG ZE SKRZYPU POLNEGO pomaga przywrócić kolagen 
skóry właściwej, poprawiając elastyczność i strukturę 
mikroskóry

WITAMINY A, B, C i E stymulują system obronny skóry i wzrost 
komórek, chronią komórki przed wolnymi rodnikami
i zapobiegają utlenianiu lipidów
KWAS TIOKTOWY biologiczny przeciwutleniacz, który 
minimalizuje działanie wolnych rodników
KWAS FERULOWY działa przeciwstarzeniowo, chroni przed 
promieniami UVA i UVB, minimalizuje uszkodzenia komórek 
poprzez zwiększenie biosyntezy białek, rozjaśnia i wyrównuje 
koloryt skóry
ARGININA aminokwas, który stymuluje zdolność skóry do 
samoleczenia i samo stymulacji

5 x 5 ml / kod: 10284 5 x 5 ml / kod: 10283 5 x 5 ml / kod: 10288
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Formuła do ciała, zabieg ujędrniający tkanki podporowe skóry. 
Połączona synergia składników aktywnych reorganizuje 
funkcje komórek i wzmacnia spójność między strukturami 
odpowiedzialnymi za jędrność i elastyczność podtrzymującej 
tkanki łącznej.

B-TIGHTENER SOLUTION
Kompleks ujędrniający

RESTORER SOLUTION
Kompleks redukujący rozstępy i blizny

Formuła do ciała przeznaczona do korekcji rozstępów i blizn. 
Synergia silnie regenerujących składników aktywnych 
minimalizuje widoczność powierzchownych zmian skórnych, 
jednocześnie zmniejszając ich głębokość, długość, teksturę
i kolor.

LIPOREDUCER SOLUTION
Kompleks redukujący tkankę tłuszczową

Formuła do ciała zaprojektowana jako kuracja redukująca 
zlokalizowaną tkankę tłuszczową. Synergiczne połączenie jego 
silnych lipolitycznych składników aktywnych przyspiesza proces 
kataboliczny.

KRZEM ORGANICZNY stabilizuje i utrzymuje strukturę tkanek 
skóry, stymulując fibroblasty i pobudzając biosyntezę włókien 
kolagenu, elastyny i proteoglikanów
DMAE przywraca jędrność wiotkiej skórze. Działa poprzez 
poprawę nawilżenia i elastyczności warstwy rogowej naskórka
KOLAGEN tworzy złożoną strukturę w kształcie trójwymiarowej 
sieci, zwiększając wytrzymałość skóry na rozciąganie
ELASTYNA hydrolizowana elastyna zapewnia skórze 
elastyczność, zwiększając napięcie tkanek
SIRTALICE™ (Bacillus Ferment) jest to morski,
biotechnologiczny składnik aktywny, który przywraca energię 
skórze i redukuje syntezę białek

WĄKROTA AZJATYCKA stymuluje produkcję kolagenu
i regeneruje uszkodzoną skórę, zmniejszając głębokość
i długość rozstępów oraz blizn
EKSTRAKT Z ALG CHLORELLI odżywcze jednokomórkowe algi. 
Bogaty w aminokwasy, beta-karoten, witaminy i niezbędne 
kwasy tłuszczowe. Niezbędne wzmocnienie komórek, które 
stymuluje produkcję białek adhezyjnych i poprawia spójność 
komórek
KOLAGEN tworzy złożoną strukturę w kształcie trójwymiarowej 
sieci, zwiększając wytrzymałość skóry na rozciąganie
ELASTYNA zapewnia skórze elastyczność, zwiększając 
napięcie tkanek

L-KARNITYNA silne działanie lipolityczne dzięki stymulacji 
metabolicznej tłuszczu, pomagające zamienić tłuszcz w energię
KOFEINA stymuluje krążenie i przyspiesza metabolizm lipolizy, 
przyspieszając proces spalania tłuszczu
TEOFILINA silnie drenująca, wspomaga drenaż płynów
ALGISIUM C® zwiększa wiązanie między elementami macierzy 
zewnątrzkomórkowej i utrzymuje właściwości mechaniczne 
skóry, elastyczność i jędrność
EKSTRAKT Z POKRZYWY INDYJSKIEJ wspomaga lipolizę
i poprawia podstawowy metabolizm, indukując wykorzystanie 
magazynowanych kwasów tłuszczowych oraz zwiększając 
zużycie energii, sprzyjając tym samym lipolizie

5 x 10 ml / kod: 10294 5 x 10 ml / kod: 10295 5 x 10 ml / kod: 10285
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BIOCELLULOSE MASK BODY PEEL PADS
Maska naprawcza barierę naskórkową

Maska na twarz z biocelulozy, która pomaga 
odbudować macierz uszkodzonych komórek po 
zastosowaniu inwazyjnej kuracji. Jej składniki 
aktywne przyspieszają naprawę naturalnej bariery 
naskórka.

Pady peelingujące ciało

Bawełniane płatki do ciała impregnowane 
mieszanką wielokwasową o silnym działaniu 
peelingującym, który przyspiesza odnowę 
komórkową skóry, sprzyjając złuszczaniu
i ścieraniu warstwy rogowej naskórka.

KWAS GLIKOLOWY (AHA) stosowany do leczenia 
drobnych zmarszczek, przywrócenia blasku 
skórze lub naprawy uszkodzeń skóry
KWAS SALICYLOWY (BHA) miesza się z materiałem 
łojowym, powodując złuszczanie powierzchni 
skóry właściwej
KWAS AZELAINOWY wykazuje silne działanie 
złuszczające, przeciwzapalne, antyoksydayjne. 
Zmniejsza rogowacenie skóry poprzez hamowanie 
syntezy DNA
KWAS CYTRYNOWY wykazuje właściwości 
nawilżające oraz przywraca skórze blask

KWAS HIALURONOWY to polisacharyd, który 
wypełnia głębokie zmarszczki 
GHK-CU peptyd, który wykazuje działanie 
przeciwzapalne, przeciwutleniające i silnie 
regenerujące
EGF i FGF czynniki wzrostu skóry EGF i FGF czynnik 
wzrostu fibroblastów mają wysoką aktywność 
regeneracyjną i mogą przyspieszyć wzrost 
komórek naskórka, komórek nerwowych i 
komórek nabłonkowych, przyspieszając proces 
regeneracji DNA

TURNOVER PEEL PADS
Pady peelingujące skórę twarzy 

Bawełnianie pady na skórę twarzy impregnowane 
mieszanką kwasów o silnym chemicznym działaniu 
peelingującym, które przyspieszają cykl życia 
komórek skóry.

KWAS LAKTOBIONOWY składnik, który jest
stosowany w przełomowych zabiegach odnowy 
skóry uszkodzonej w wyniku degradacji kolagenu
KWAS GLIKOLOWY (AHA) stosowany do pracy
w najgłębszej warstwie skóry, do leczenia drobnych 
zmarszczek, przywrócenia blasku skórze lub 
naprawy uszkodzeń skóry
KWAS SALICYLOWY (BHA) miesza się z materiałem 
łojowym, powodując złuszczanie powierzchni skóry 
właściwej 

60 szt / kod: 10296

RECOVERY PATCHES
Plastry przylepne do ciała

Plastry przylepne do ciała, które chronią obszar 
leczony mikro nakłuciami skóry, izolując go przed 
tarciem i kontaktem z zewnętrznymi czynnikami 
zanieczyszczającymi. Pomagają w odbudowie 
uszkodzonego obszaru. Wodoodporne, 
umożliwiają codzienne branie prysznica bez 
zmiany ich przyczepności.

10 szt / kod: 1029760 szt / kod: 102875 szt / kod: 10286
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DERMACURE

ODRODZENIE NOWEJ SKÓRY

KOMPLEKSOWY I ZAAWANSOWANY 
SYSTEM PEELINGÓW CHEMICZNYCH, 

PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU 
PROFESJONALNEGO, PRZYSPIESZAJĄCY 

ODNOWĘ KOMÓRKOWĄ SKÓRY,
STWORZONY PRZEZ MARKĘ

SUMMECOSMETICS Z MYŚLĄ
O STYMULOWANIU ODBUDOWY

ZDROWEJ I PEŁNEJ BLASKU SKÓRY
BEZ NIEDOSKONAŁOŚCI.

KWASY
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PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

DERMACURE
Pre-peel
solution

DERMACURE
Essential
correction
peel soft

DERMACURE
Age
correction
peel forte

DERMACURE
Advanced recovery
program_step1

DERMACURE
Advanced recovery
program_step2

DERMACURE
Scars
correction
peel

DERMACURE
Belmish
correction
peel

DERMACURE
Post-peel
neutralising
balsam

DERMACURE
Post-peel
restorative
mask200 ml

100 ml100 ml100 ml100 ml

8 ml 50 ml

200 ml 200 ml
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Prepeeling do zabiegów kwasowych, keratolityczny balsam 
do twarzy, który skutecznie przygotowuje skórę, usuwa 
martwe komórki, zanieczyszczenia i nadmiar sebum z warstwy 
rogowej naskórka, jednocześnie zmniejszając pH skóry 
twarzy. Wygładza, zapewniając optymalną i jednorodną 
penetrację aktywnych składników podczas procesu peelingu 

DERMACURE 
PRE-PEEL SOLUTION
Keratolityczny balsam przygotowujący

ESSENTIAL CORRECTION 
PEEL SOFT
Łagodny i Progresywny Peeling

Łagodna i progresywna połączona formuła kwasów. 
Minimalizuje uczucie zaczerwienienia i pieczenia. Przywraca 
gładszą, bardziej miękką i promienną skórę.

AGE CORRECTION
PEEL FORTE
Peeling Przeciwstarzeniowy

Peeling przeciwstarzeniowy powstały z mieszanki kwasów. 
Zmniejsza linie i zmarszczki ekspresyjne. Ujędrnia i przywraca 
napięcie skóry. Poprawia sprężystość i elastyczność. 

KWAS GLIKOLOWY zwiększa nawilżenie skóry i stymuluje 
działanie złuszczające
ALOE VERA dzięki zdolności zatrzymania cząsteczek wody
w skórze, doskonale nawilża oraz wygładza skórę. Działa 
przeciwzapalnie

KWAS AZELAINOWY wstępuje w życie, jęczmieniu i pszenicy. 
Posiada właściwości przeciwzapalne. Pomaga zwalczyć 
trądzik i dodatkowo rozjaśniania przebarwienia
KWAS MLEKOWY pomaga utrzymać wodę w warstwie rogowej 
skóry. Odblokowuje ujścia mieszków włosowo-łojowych
w skórze oraz reguluje wydzielanie sebum
KWAS MIGDAŁOWY posiada właściwości przeciwzapalne. 
Przeznaczony dla skór z przebarwieniami, trądzikiem 
zapalnym oraz różowatym. Możemy stosować w przypadku 
osób z ciemną karnacją

KWAS GLIKOLOWY dzięki niskiej masie cząsteczkowej umożliwia 
głębszą i bardziej kontrolowaną penetrację w skórę. Pomaga 
w walce ze starzeniem się skóry, pobudzając procesy 
metabolizmu komórkowego
KWAS MLEKOWY usuwa martwe komórki naskórka. Poprawia 
sprężystość i elastyczność. Spłyca zmarszczki. Ma działanie 
depigmentacyjne i rozjaśniające
KWAS FITOWY doskonały przeciwutleniacz, zapobiega działaniu 
wolnych rodników, jest środkiem wybielającym

200 ml / kod: 10410 100 ml / kod: 10411 100 ml / kod: 10412
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Neutralizator w postaci emulsji do twarzy, która neutralizuje 
działanie kwasów, przywracając pH skóry i łagodząc 
dyskomfort związany z procesem peelingu. 

SCARS CORRECTION
PEEL

BLEMISH CORRECTION
PEEL

Peeling Niwelujący Blizny

Mieszanka kwasów, które redukują blizny i objawy trądzikowe. 
Preparat, który sprawnie otwiera pory skóry, dzięki czemu 
możemy je oczyścić i zapobiec zaskórnikom. 

Peeling Redukujący Przebarwienia

Peeling chemiczny, który przerywa łańcuch produkcji 
melaniny, blokując jej syntezę i blokując jej proliferację. 
Rozjaśnia widoczne przebarwienia oraz zmniejsza ich ilość.

POST-PEEL 
NEUTRALISING BALSAM 
Neutralizująca Emulsja do Tw arzy

KWAS GLIKOLOWY pozyskiwany z trzciny cukrowej. Stopniowo 
zmniejsza aktywność oraz ilość komórek pigmentacyjnych, 
nadając skórze świeży koloryt i blask
KWAS MLEKOWY powstaje w procesie fermentacji produktów 
mlekowych. Redukuje przebarwienia posłoneczne, melazmy. 
Zmniejsza widoczność istniejących przebarwień oraz hamuje 
syntezę melaniny
KWAS AZELAINOWY występuje w życie, jęczmieniu i pszenicy. 
Posiada właściwości wybielające poprzez hamowanie 
nadmiernej aktywności melanocytów
GLUTATION  spełnia bardzo ważną rolę w eliminacji przebarwień 
skórnych

KWAS SALICYLOWY jest ekstrahowany z kory wierzby. Ma 
zdolność penetrować mieszek i usuwać martwe komórki z 
głębi mieszka, dzięki czemu dokładnie są oczyszczane
KWAS AZELAINOWY występuje w życie, jęczmieniu i pszenicy. 
Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. Spłyca blizny 
potrądzikowe i stabilizuje proces syntezy keratyny
KWAS GLIKOLOWY pozyskiwany z trzciny cukrowej. Zapobiega 
zatykaniu się porów, ponieważ zmniejsza gromadzenie się 
martwych komórek naskórka
KWAS MIGDAŁOWY posiada większą masę cząsteczkową, 
dzięki czemu penetruje skórę wolniej i nie podrażnia jej tak jak 
kwasy o niższej masie

WODOROWĘGLAN SODU składnik, który neutralizuje działanie 
kwasów, ale także ma dodatkowe funkcje, które wzmacniają 
końcowy efekt zabiegu. Pomaga otworzyć i oczyścić zatkane 
pory, ma delikatne działanie złuszczające, łagodzi podrażnienia 
oraz działa rozjaśniająco

100 ml / kod: 10413 100 ml / kod: 10414 200 ml / kod: 10420
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POST-PEEL
RESTORATIVE MASK
Maska Regenerująca

ADVANCED RECOVERY
PROGRAM_STEP1 SERUM
Regenerujące Serum

DERMACURE

Wysoko skoncentrowane serum do twarzy, zawierające substancje 
aktywne o silnych właściwościach regeneracyjnych. Zawiera czynnik 
wzrostu EGF, który stymuluje odnowę i odbudowę komórek skóry, 
głęboko nawilża i ujędrnia. Skuteczna formuła przywraca skórze młody 
wygląd i naturalny blask. Skóra staje się jedwabista i miękka w dotyku, 
gładka, bardziej jędrna i sprężysta. Czynnik EGF dodatkowo pobudza 
fibroblasty do produkcji kolagenu elastyny i glikozaminoglikanów.

Regenerująca maska przyśpieszająca gojenie mikro uszkodzeń tkanek, 
które powstały w procesie złuszczania. Odbudowuję płaszcz
hydrolipidowy, łagodzi i zmniejsza zaczerwienienie. Intensywnie 
nawilża, pozostawia przyjemne uczucie świeżości oraz przywraca 
skórze zdrowy wygląd.  Dzięki bogatemu składowi zapewnia 
nadzwyczajne właściwości naprawcze i regenerujące. 

ALPHA-BISABOLOL główny składnik aktywny rumianku. Działa 
bakteriostatycznie, przyśpiesza gojenie i łagodzi podrażnienia
CARESOFTTM przywraca skórze naturalne pH. Wzmacnia połączenia 
międzykomórkowe oraz przywraca skórze barierę ochronną 
ALANTOINA przyspiesza naturalny proces gojenia i regeneracji skóry. 
Pomaga usunąć martwe komórki skóry
PANTENOL głęboko nawilża i wspomaga gojenie

EGF pobudza syntezę kolagenu, elastyny oraz innych białek macierzy 
pozakomórkowej. Zmniejsza produkcję melaniny
LAKTOLINA niweluje podrażnienia oraz stany zapalne. Przedłuża 
żywotność komórek skóry oraz regeneruje uszkodzone komórki
AGRANOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE rewitalizują i chroną komórki 
macierzyste skóry. Zagęszczają i ujędrniają skórę
ARGILEROX® peptyd, który hamuje i rozluźnia skurcze twarzy, 
zapobiegając powstawaniu nowych zmarszczek mimicznych, a także 
ograniczając widoczność już istniejących

200 ml / kod: 10421 8 ml / kod: 10424



ADVANCED RECOVERY
PROGRAM_STEP2 MASK
Regeneracyjna Maska
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DERMACURE

Maska do twarzy z bisabololem, alantoiną i pantenolem, która 
wspomaga naprawę tkanek uszkodzonych przez proces peelingu
i odnawia płaszcz hydrolipidowy, przywracając skórze idealny wygląd. 
Jako maska łagodzi zaczerwienienia, dając przyjemne uczucie 
świeżości. Dzięki składowi zapewnia nadzwyczajne właściwości 
naprawcze i regenerujące. Wysoce nawilżający. 

ALFA-BISABOLOL główny składnik aktywny rumianku. Działa 
bakteriostatycznie, przyśpiesza gojenie i łagodzi podrażnienia
CARESOFTTM przywraca skórze naturalne pH. Wzmacnia połączenia 
międzykomórkowe oraz przywraca skórze barierę ochronną 
PANTENOL głęboko nawilża i wspomaga gojenie
ALANTOINA przyspiesza naturalny proces gojenia i regeneracji skóry. 
Pomaga usunąć martwe komórki skóry

50 ml / kod: 10425



LABORATORIUM ZAWIERA
SZEŚĆ KODÓW W POSTACI SERUM 
BOGATYCH W WYSOKIEJ JAKOŚCI 

SKŁADNIKI AKTYWNE Z CAŁEGO 
ŚWIATA. KAŻDE SPECJALNIE

SKOMPONOWANE SERUM MA 
UNIKATOWE DZIAŁANIE I W INNY 

SPOSÓB WPŁYWA NA
STRUKTURY SKÓRY.

ZABIEGI NA TWARZ Z FORMUŁAMI
OPRACOWANYMI PRZEZ PROFESJONALISTÓW

SPECJALNIE DLA CIEBIE

KODY NA TWARZ
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PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

MyCode
Laboratorium
MyCode

MyCode
Tripashe
scrub

MyCode
Hydronutrion
mask

MyCode
Biocellulose
mask

MyCode
Absolute
cream light

MyCode
Absolute
cream rich

MyCode
Tripashe
scrub

MyCode
Specific
serum

MyCode
Absolute
cream light

MyCode
Absolute
cream rich

250 ml

MyCode
01, 02, 03, 04,
05, 06 Code
50 ml

75 ml 35 ml50 ml 50 ml

250 ml 8 x 25 ml250 ml 250 ml6 x 50 ml

MyCode
01, 02, 03, 04,
05, 06 Code
9 x 10 ml



02 DNA DEFENSE CODE 03 NUTRITION CODE
Kod Serum Aktywna Odbudowa

Serum do twarzy, które naprawia DNA komórki i chroni 
komórki macierzyste przed uszkodzeniami spowodowanymi 
przez działanie wolnych rodników. Przywraca optymalne 
funkcje komórkowe wszystkich warstw skóry. Wskazany do 
walki z fotostarzeniem skóry, ale także do walki ze wszystkimi 
uszkodzeniami skóry.  

WYCIĄG Z SOI właściwości soi poprawiają funkcje obronne 
skóry, zapobiegają utracie wilgotności naskórka, a także 
zapobiegają przedwczesnemu starzeniu
OKSYDOREDUKTAZY enzymy, które biorą udział w neutralizacji 
wolnych rodników, aby zapobiec zjawiskom utleniania, które 
uszkadzają komórki naszej skóry
KRZEM ORGANICZNY bierze udział w procesach 
przeciwzmarszczkowych, ujędrniających, stymulujących 
 ochronnych i nawilżających
KWAS HIALURONOWY naturalny środek nawilżający, pozwala 
zachować elastyczność i jędrność skóry, zatrzymuje wilgoć, 
aby skóra była bardziej miękka i wyglądała młodziej

Kod Serum Odżywcze

Serum do twarzy o silnych właściwościach odżywczych. 
Zawiera witaminy i oleje roślinne, jest doskonałym źródłem 
lipidów. Zapewnia głębokie odżywianie i przywraca
równowagę hydrolipidową, która dzięki swojemu okluzyjnemu 
działaniu utrzymuje nawilżenie i ochronę skóry. Przeznaczony 
specjalnie dla skóry suchej, nieodżywionej i wrażliwej. 

KOKTAJL WITAMINOWY A/F/E  ochronny, przywraca funkcje 
bariery skórnej, przeciwutleniacz
WYCIĄG Z NAGIETKA  działa leczniczo i antyseptycznie 
OLEJ ARGANOWY jest bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe
i witaminę E, dlatego dokładnie nawilża i odżywia skórę
EKSTRAKT Z KAWIORU bogaty w śladowe pierwiestki, witaminy i 
proteiny, działa regenerująco
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01 OXYGEN CODE
Kod Serum Roświetlające

Serum na twarz, które rozjaśnia szarą skórę z objawami braku 
dotlenienia, przywracając jej blask, energię i witalność. 
Odpowiedni dla skór w środowisku miejskim, narażonych na 
zanieczyszczenia, stres, tytoń lub złe nawyki żywieniowe. Kod 
tlenowy, pomaga odzyskać witalność młodej skóry, dzięki 
nasyceniu skóry tlenem. 

AXOLIGHT® hydrolizowana mąka pszenna, roztwór bogaty
w oligosacharydy o właściwościach rozjaśniających skórę
BELIDESTM ekstrakt z kwiatu bellis perennis: rozjaśnia
i wyrównuje koloryt skóry
STABILNA WITAMINA C nadaje blask skórze, działa
przeciwutleniająco, wspomaga syntezę melaniny, dzięki 
czemu redukuje przebarwienia, rozjaśnia i wyrównuje koloryt 
skóry
KWAS HIALURONOWY naturalny środek nawilżający, pozwala 
zachować elastyczność i jędrność skóry, zatrzymuje wilgoć, 
aby skóra była bardziej miękka i wyglądała młodziej

50 ml / kod: 10201 lub 9 x 10 ml / kod 10221 50 ml / kod: 10202 lub 9 x 10 ml / kod 10222 50 ml / kod: 10203 lub 9 x 10 ml / kod 10223 
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Serum rozjaśniające wskazane do depigmentacji, rozjaśnia 
plamy pigmentacyjne i obszary nagromadzonych przebarwień. 
Balansuje i wyrównuje odcień skóry, dzięki czemu staje się ona 
jaśniejsza i bardziej równomierna. Szczególnie polecany do 
zabiegów korekcji hiperpigmentacji. 

KWAS KOJOWY silne działanie rozjaśniające
CHROMABRIGHT® innowacyjna molekuła zapewniająca 
bezpieczne rozjaśnianie skóry
OLEJ Z NASION RÓŻY PIŻMOWEJ składnik aktywny
o właściwościach regenerujących i antyoksydacyjnych
EKSTRAKT Z MĄCZNICY LEKARSKIEJ wykazuje właściwości 
wybielające, rozjaśnia przebarwienia wywołane zmianami 
zapalnymi, a także zmiany hiperpigmentacyjne skóry
RONACARE® jest cyklicznym peptydem  zawierającym w swym 
składzie  5 aminokwasów
PRISTINE BRIGHT™ przywraca skórze blask, zmiejsza 
zawartość melaniny w naskórku

04 BRIGHTENING CODE
Kod Serum Rozjaśniające

Kod gęstości wypełnia zmarszczki, zagęszcza i ujędrnia skórę, 
wypełniając elementy macierzy zewnątrzkomórkowej. 
Redefiniuje owal twarzy i napina obszary, które straciły swoją 
gęstość. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry, zwłaszcza 
tych z aktywnym procesem starzenia się, a także odwodnionej 
ze zmarszczkami. 

05 DENSITY CODE
Kod Serum Wypełniające

KWAS HIALURONOWY  naturalny środek nawilżający, który 
pozwala zachować elastyczność i jędrność skóry,
z właściwościami zatrzymującymi wilgoć, aby skóra była 
bardziej miękka i wyglądała młodziej
MATRIXYL 3000 połączenie peptydów, które stymuluje syntezę 
kolagenu, działa regeneracyjnie
ARGANOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE opracowane w celu 
poprawy zdolności regeneracyjnych komórek macierzystych 
skóry właściwej, pozwalają osiągnąć głębokie odmłodzenie 
skóry

06 LIFTING CODE
Kod Serum Liftingujące

Kod liftingujący wygładza skórę i napina zmarszczki mimiczne. 
Jest wskazany dla każdej skóry ze zmarszczkami, ze 
szczególnym uwzględnieniem dla okolic oczu i ust. Koncentrat 
zapewnia efekt liftingu, działając aktywnie w miejscach 
najbardziej dotkniętych mimiką twarzy.

ARGILEROX zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i linii 
ekspresji. Substancja nazywana kosmetycznym botoksem
TEN’S UP to naturalna substancja aktywna łącząca
natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu z działaniem 
przeciwstarzeniowym
ELASTYNA HYDROLIZOWANA  poprawia biodynamiczne 
właściwości skóry wzmacniając jej elastyczność i odżywienie
KWAS HIALURONOWY  naturalny środek nawilżający, który 
pozwala zachować elastyczność i jędrność skóry,
z właściwościami zatrzymującymi wilgoć, aby skóra była 
bardziej miękka i wyglądała młodziej

50 ml / kod: 10204 lub 9 x 10 ml / kod 10224 50 ml / kod: 10205 lub 9 x 10 ml / kod 10225 50 ml / kod: 10206 lub 9 x 10 ml / kod 10226 
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Laboratorium MyCODE Lekki krem peptydowy
ABSOLUTE CREAM LIGHT

Krem wypełniający zmarszczki
ABSOLUTE CREAM RICHLABORATORIUM

Rewolucyjna koncepcja profesjonalnej pielęgnacji estetycznej 
skóry, stworzona przez hiszpańską markę
summecosmetics. Specjalnie zaprojektowaną by 
zapobiegać i korygować konkretne przyczyny, które powodują 
starzenie się skóry twarzy, szyi i dekoltu. Labolatorium daje 
możliwość stworzenia indywidualnego kodu serum zależnego 
od potrzeb skóry klienta, tworząc dla niego spersonalizowany, 
skuteczny zabieg. KWAS HIALURONOWY nisko i wysokocząsteczkowy przywraca 

wszystkie poziomy nawilżenia, głębokie i powierzchowne
WITAMINA E pomaga zwalniać działanie wolnych rodników, 
niweluje przyczyny starzenia się skóry
KRZEM ORGANICZNY jego obecność jest niezbędna do biosyntezy 
kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego
MATRIXIL® 3000 to kompleks zawierający peptydy, które 
poprawiają syntezę kolagenu i elastyny

Krem o lekkiej teksturze z kwasem hialuronowym i wit. E 
zapewnia optymalny poziom nawilżenia. Skuteczna pielęgnacja 
mająca na celu zwalczanie oznak starzenia. Połączenie 
najnowszych składników aktywnych pobudza proces regeneracji 
tkanek, zmniejsza głębokość zmarszczek, zwalcza utratę 
napięcia i wiotkość skóry. Doskonały dla cery normalnej
i mieszanej. WITAMINA E  witamina o silnym potencjale antyoksydacyjnym

KRZEM ORGANICZNY  jego obecność jest niezbędna do 
biosyntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego 
KWAS HIALURONOWY   naturalny środek nawilżający, który 
pozwala zachować elastyczność i jędrność skóry
MATRIXIL®3000 to kompleks zawierający peptydy, które 
poprawiają syntezę kolagenu i elastyny
ODŻYWCZY KOKTAJL połączenie olejku z awokado, masła shea i 
olejku arganowego zapewnia niezbędne odżywienie skórze 

Bogaty krem z kwasem hialuronowym oraz olejem
z awokado i olejem arganowym. Jego działanie wzmacniające 
zmniejsza głębokość zmarszczek i skutecznie zwalcza 
zwiotczenie skóry. Daje przyjemne uczucie komfortu
i dostosowuje się do potrzeb skóry. Doskonały dla cery 
normalnej i suchej.  

6 x 50 ml / kod: 10200 250 ml / kod: 10253 lub 50 ml / kod: 10251 250 ml / kod: 10254 lub 50 ml / kod: 10252
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Trójfazowy peeling
TRIPHASE SCRUB

KOKTAJL ODŻYWCZY zawiera olej z awokado, oliwę z 
oliwek, olej jojoba, które z łatwością wnikają w 
głębsze partie skóry, dzięki czemu odżywiają ją
i nawilżają
WITAMINA B i E witamina E neutralizuje wolne 
rodniki, witamina B ma właściwości regenerujące, 
chroni przed fotostarzeniem, wykazuje działanie 
łagodzące
MINERAŁY  z wody morskiej uzupełniają brakujące 
substancje odżywcze
EKSTRAKT Z RUMIANKU działa obkurczająco
i nawilżająco

Nawilżająca i odżywcza maska dla skóry 
odwodnionej z olejem z awokado, oliwą z oliwek
i olejem jojoba. Intensywnie nawilża skórę oraz 
łagodzi podrażnienia. Jej kremowa konsystencja 
sprawia, że jest to doskonała maska do masażu 
twarzy, szyi i dekoltu.

BIOCELLULOSE MASK

KOMÓRKI MACIERZYSTE ZE SZWAJCARSKIEGO JABŁKA 
innowacyjna technologia roślinnych komórek macierzy-
stych, które chronią komórki macierzyste skóry przed 
przedwczesnym starzeniem
EKSTRAKT Z JAGÓD poprawia elastyczność naczyń 
krwionośnych oraz pozytywnie wpływa na produkcję 
kolagenu

Ultra cienka maska wykonana z sfermentowanego  
mleka kokosowego daje efekt „drugiej skóry”, 
umożliwiając całkowity kontakt z naskórkiem,
przybierając kształt konturów twarzy, tworząc okluzje i 
usprawniając absorpcję składników aktywnych. 
Zmiękcza, nawilża i odmładza skórę, dając promienny 
wygląd i wygładzenie już po 15-20 minutach. 

BETAINA ROŚLINNA nawilża oraz utrzymuje 
równowagę wodną w skórze. Chroni skórę przed 
czynnikami zewnętrznymi. Pobudza fibroblasty
WYCIĄG Z ALOESU   dzięki zdolności zatrzymania 
cząsteczek wody w skórze, doskonale nawilża 
oraz wygładza skórę. Działa przeciwzapalnie
PERLIT cząsteczki pochodzenia wulkanicznego, 
usuwają martwe komórki

Trójfazowy peeling o lekkiej konsystencji
z drobnymi, ale stałymi cząsteczkami ściernymi 
proszku perłowego - minerału pochodzenia 
wulkanicznego. Jego główną funkcją jest 
uwalnianie martwych komórek nagromadzonych 
na powierzchni, sprzyjając głębszemu
oczyszczaniu oraz penetracji i wchłanianiu 
kosmetyków. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
skóry. Zapewnia efekt rozjaśniający. 

Maska dla skóry odwodnionejBiocelulozowa maska anti-aging
HYDRONUTRITION MASK 

KRZEM ORGANICZNY jego obecność jest niezbędna 
do biosyntezy kolagenu, elastyny i kwasu 
hialuronowego
WYCIĄG Z SOI właściwości soi poprawiają funkcje 
obronne skóry, zapobiegają utracie wilgotności 
naskórka, a także zapobiegają przedwczesnemu 
starzeniu
MATRIXIL® 3000 to kompleks zawierający peptydy, 
które poprawiają syntezę kolagenu i elastyny

Serum do pielęgnacji twarzy zaprojektowane 
specjalnie, aby wyeliminować zmiany związane ze 
starzeniem się skóry twarzy, szyi i dekoltu. 

Serum Anti-Aging
SPECIFIC SERUM

35 ml + 5 x 9 ml / kod: 102508 x 25 ml / kod: 10262 250 ml / kod: 10264 250 ml  / kod: 10265 lub 75 ml / kod: 10268



REWOLUCYJNA NOWA KONCEPCJA 
STWORZONA SPECJALNIE Z MYŚLĄ

O ZAPOBIEGANIU PROBLEMOM CIAŁA 
TAKIM JAK BRAK JĘDRNOŚCI,

CELLULIT, NADMIERNA OBJĘTOŚĆ, 
ROZSTĘPY, NIEPRAWIDŁOWE KRĄŻENIE 

ITP. ZABIEG JEST INDYWIDUALNIE 
DOSTOSOWYWANY, DZIĘKI

ZASTOSOWANIU UNIKALNEGO KODU 
W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

RÓŻNYCH CZĘŚCI

JESTES WYJATKOWA, TWOJA
SKÓRA JEST WYJATKOWA.

KODY NA CIAŁO
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PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

My[B]Code
Laboratorium
MyCode

My[B]Code
11, 21, 31,
41, 51 Code

My[B]Code
Shock body
serum

5 x 150 ml

120 ml

150 ml

My[B]Code
11, 21, 31,
41, 51 Code
9 x 10 ml

My[B]Code
Mineral cream
mask

My[B]Code
Blend
oil

My[B]Code
Lift Gel -
Mask A

My[B]Code
Lift Gel -
Mask B

My[B]Code
Siluet cream
mask

150 ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml



 

-
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Rewolucyjna nowa koncepcja stworzona specjalnie z myślą
o zapobieganiu problemom ciała takim jak brak jędrności, 
cellulit, nadmierna objętość, rozstępy, nieprawidłowe krążenie 
itp. Zabieg jest indywidualnie dostosowywany, dzięki 
zastosowaniu unikalnego kodu w zależności od potrzeb 
różnych części ciała.

LABORATORIUM
Laboratorium My[B]CODE

11 DRAINING CODE
Kod Drenujące Serum

Koncentrat oczyszczający do ciała z ekstraktem z bluszczu
i arniki. Zmniejsza zawartość wody w skórze. Zawarty w 
kodzie ekstrakt z orzechów kola przyśpiesza lipolizę.

EKSTRAKT Z ORZECHÓW KOLA działa lipolitycznie, przyśpiesza 
lipolizę. Kolejną niezwykłą właściwością tej rośliny jest 
pozytywny wpływ na krążenie
EKSTRAKT Z BLUSZCZU ma właściwości regeneracyjne, które 
poprawiają jędrność i elastyczność skóry
EKSTRAKT Z ARNIKI preparat jest stosowany w leczeniu stanów 
zapalnych skóry. Ponadto preparaty z arniką zwiększają 
ukrwienie naczyń włosowatych i mają działanie antybakteryjne
WYCIĄG Z BRZOZY ściągający i uspokajający. Ma także działanie 
przeciwzapalne i relaksujące, silny środek antyseptyczny 
OLEJEK ETERYCZNY Z LIŚCI CYNAMONU stymulator metabolizmu 
i aktywator mikrokrążeniaIdealny do leczenia podrażnień skóry

21 SCULPTING CODE
Kod Rzeźbiące Serum

Wyszczuplający koncentrat do ciała z ketonami pochodzącymi 
z malin i karnityną. Spala miejscowo nagromadzony tłuszcz
i pomaga zlikwidować niepożądaną objętość.

PROVISLIM®  substancja aktywna o właściwościach
wyszczuplających i antyciwcellulitowych. Poprawia 
elastyczność skóry oraz niweluje obrzęki
EKSTRAKT Z PAPRYKI CHILI działa hiperemicznie i łagodząco  
poprzez stymulowanie zakończeń nerwowych, które z kolei 
poprawiają przepływ krwi
KARNITYNA jest niezbędną substancją do prawidłowego 
metabolizmu lipidów
WYCIĄG Z LIŚCI CZERWONYCH WINOGRON substacja o silnym 
działaniu antyoksydacyjnym oraz przeciwzapalnym
KRZEM ORGANICZNY ujędrnia tkankę i działa przeciwzapalnie
KOFEINA stymuluje metabolizm
EKSTRAKT Z RUSZCZYKA działa przeciwobrzękowo

150 ml / kod: 10302 lub 9 x 10 ml / kod: 10212150 ml / kod: 10301 lub 9 x 10 ml / kod: 103115 x 150 ml / kod: 10300
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Skoncentrowane ampułki regeneracyjne do pielęgnacji ciała
z ekstraktami z azjatyckiej Centelli i elastyny. Zmniejszają 
rozstępy oraz zapobiega ich pojawieniu się.

KOLAGEN wzmacnia płaszcz hydrolipidowy. Tworzy okluzję na 
skórze, która pełni funkcję ochronną
WYCIĄG Z WĄKROTA AZJATYCKIEGO stymuluje produkcję 
kolagenu oraz wspomaga prawidłowy rozwój tkanek. 
Poprawia mikrokrążenie, działa antyoksydacyjnie i zapobiega 
zjawiskom utleniania 
BIFIDA FERMENT LYSATE pobudza regenerację enzymatyczną 
skóry. Pobudza oraz wzmacnia funkcje naprawcze DNA. 
WYCIĄG Z ORZECHÓW COLI ma zdolność do poprawy krążenia
i ochrony przed procesami utleniania

31 RELEASING CODE 41 FIRMING CODE
Kod Antycelulitowe Serum

Antyoksydacyjny koncentrat do ciała zawierający morską 
krzemionkę. Redukuje cellulit twardy znajdujący się na 
okolicach ud, pośladków, brzucha oraz ramion.

KOFEINA poprawia krążenie krwi i zapobiega gromadzeniu się 
lipidów w adipocytach
PROVISLIM® substancja aktywna o właściwościach
zwyszczuplających i antyciwcellulitowych
BIAŁKA SOI pobudza odnowę komórkową, wspomaga 
szybszą regeneracje skóry oraz ujędrnia ją
KRZEM ORGANICZNY uczestniczy w różnych etapach lipolizy, 
ujędrnia tkankę i działa przeciwzapalnie. Jest podstawowym 
skladnikiem aktywnym preparatów do walki z cellulitem
EKSTRAKT Z PAPRYKI CHILI działa hiperemicznie i łagodząco,
nie jest toksyczny dla komórek
OKSYREDUKTAZY enzymy, które redukują wolne rodniki

Kod Ujędrniające Serum

Ujędrniający koncentrat do ciała z wyciągiem ze skrzypu 
polnego i kolagenem. Ujędrnia i wzmacnia skórę dzięki 
silnemu działaniu wzmacniającemu kolagen i elastynę.

WYCIĄG ZE SZKRZYPU POLNEGO wysoka zawartość minerałów 
pomaga skórze odzyskać jędrność i elastyczność
KRZEM ORGANICZNY uczestniczy w różnych etapach lipolizy, 
ujędrnia tkankę i działa przeciwzapalnie
MLECZAN MENTYLU zapewnia długotrwałe i przyjemne uczucie 
chłodzenia
WYCIĄG Z NAGIETKA ma właściwości regenerujące, posiada 
również wyjątkową zdolność zatrzymywania wody w skórze.
KOLAGEN wzmacnia płaszcz hydrolipidowy. Tworzy okluzję na 
skórze, która pełni funkcję ochronną
ELASTYNA silnie uelastycznia skórę, ale także posiada 
zdolność absorbowania wilgoci, co zapewnia tkankom długi 
czas nawilżania

51 RENEWAL CODE
Kod Regenerujące Serum
150 ml / kod: 10305 lub 9 x 10 ml / kod: 10315150 ml / kod: 10304 lub 9 x 10 ml / kod: 10314150 ml / kod: 10303 lub 9 x 10 ml / kod: 10313
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Mieszanka ośmiu naturalnych olejków.

BLEND OIL
Olej Mix 8

OLEJ JOJOBA działa nawilżająco. Pozostawia skórę miękką
i aksamitną
OLEJEK Z OLIWEK ma zdolność do naprawiania uszkodzonych 
tkanek skóry
OLEJEK Z KIEŁKÓW PSZENICY doskonale odżywia skórę,dzięki 
wysokiej zawartości wit. E
WYCIĄG Z NAGIETKA posiada właściwości regenerujące,dzięki 
działaniu na glikoproiteiny oraz włókna kolagenowe
OLEJ Z SŁODKICH MIGDAŁÓW  wspomaga usuwanie martwych 
komórek, regeneruje i chroni
OLEJ SŁONECZNIKOWY wzmacnia naturalną barierę ochronną 
skóry
OLEJ Z MARCHWI działa wygładzająco, odmładzająco, 
przeciwzmarszczkowo i niweluje przebarwienia
OLEJ ARGANOWY dotlenia skórę i zwiększa jej elastyczność
OLEJ Z RÓŻ doskonale nadaje się do likwidowania przebarwień

LIFT GEL - MASK A
Ujędrniająca maska żel alga komponent A

Ujędrniająca żelowa maska do ciała z organicznym krzemem. 
Nawilża i stymuluje produkcję kolagenu oraz pomaga uzyskać 
jędrniejszą skórę.

KRZEM ORGANICZNY intensywne działanie ujędrniające. 
Poprawa elastyczności i sprężystości skóry
GLICERYNA ROŚLINNA naturalny humektant zapewniający 
intensywne nawilżenie skóry oraz ułatwia wchłanianie innych 
substancji aktywnych

LIFT GEL - MASK B
Ujędrniająca maska żel alga komponent B

Środek zagęszczający do żelowej maski na ciało z naturalnie 
występującymi alginianami, specjalnie opracowany do 
mieszania z LIFT GEL-MASK A.

ALGINA jest wyciągiem z wodorostów i jest używany jako 
środek wzmacniający, żelujący lub emulgujący. Dostarcza 
również niezbędnych pierwiastków, takich jak jod, brom, 
wapń, sód, magnez, mangan, fosfor, chlor, żelazo, miedź, 
cynk

150 ml / kod: 10306 1000 ml / kod: 10307 1000 ml / kod: 10308
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Serum do ciała z olejem z awokado, kwasem hialuronowym
i ekstraktem z buraka. Zaprojektowany specjalnie do 
zwalczania i zapobiegania problemom estetycznym ciała.

OLEJ Z AWOKADO jego funkcją jest kondycjonowanie skóry, 
zapewniając jej gładkość i miękkość
KWAS HIALURONOWY ma zdolności zatrzymywania wilgoci
w skórze, co czyni go świetnym środkiem nawilżającym. 
Naturalnie występuje w skórze, tkance łącznej i tkance 
nerwowej
LACTOKINETM FLUID PF pobudza naturalne funkcje obronne 
skóry. Zwiera witaminę A, D, E, B2 i B12, kwas foliowy i wapń.
WITAMINA E witamina o silnym potencjale antyoksydacyjnym, 
zwalcza wolne rodniki i spowalnia proces starzenia skóry

SILUET CREAM-MASK MINERAL CREAM-MASK
Maska antycellulitowa kremowa

Antycellulitowa maska do ciała z kompleksem Provislim®, 
aktywna, która redukuje tkankę tłuszczową, zwalcza wszystkie 
rodzaje cellulitu i zmienia kształt sylwetki.

PROVISLIM® substancja aktywna o właściwościach
wyszczuplających i antyciwcellulitowych, poprawia 
elastyczność skóry oraz niweluje obrzęki
KRZEMIAN GLINU nazywany jest również gliną Denver. Ta 
substancja intensywnie nawilża skórę, ponieważ potrafi 
zatrzymać nawet 12-krotnie więcej wody niż sama waży
CYNK pozytywnie wpływa na regenerację skóry, jest silnym 
antyoksydantem

Maska ujędrniająca kremowa

Ujędniająca maska do ciała z glinką z Denver. Posiada 
naturalne składniki wulkaniczna, które wzmacniają absorpcję 
składników odżywczych i pomagają zatrzymać wodę
w naskórku.

WĘGLAN WAPNIA jest dobrą substancją nawilżającą, ponieważ 
potrafi pochłaniać wilgoć z powietrza i zatrzymać ją na 
powierzchni skóry
KRZEMIAN GLINU nazywany jest również gliną Denver. Ta 
substancja intensywnie nawilża skórę, ponieważ potrafi 
zatrzymać nawet 12-krotnie więcej wody niż sama waży
CYNK pozytywnie wpływa na regenerację skóry, jest silnym 
antyoksydantem

SHOCK BODY SERUM
Serum Shock Body

1000 ml / kod: 10309 1000 ml / kod: 10321 120 ml / kod: 10310
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ONLY FOR EYES

TWÓJ WYGLĄD ODZWIERCIEDLA
TWOJE PIĘKNO

SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM 
ZABIEGOWE NA OKOLICĘ OKA. ZAWIERA 

PIĘĆ SKUTECZNYCH I EFEKTYWNYCH 
FORMUŁ, KTÓRE DZIĘKI INTENSYWNEMU I 

ZLOKALIZOWANEMU DZIAŁANIU,
SKUTECZNIE NIWELUJĄ ZMARSZCZKI, 

WORKI I CIENIE POD OCZAMI. TO JEDYNY 
TAKI ZABIEG, KTÓRY W BEZINWAZYJNY 

SPOSÓB PRZYNOSI DOSKONAŁE EFEKTY.

PIELĘGNACJA OCZU
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PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE

ONLY FOR EYES
Labolatorium
na okolice oczu

ONLY FOR EYES
After instant
eyes perfect

ONLY FOR EYES
Play total
eye treatment 

ONLY FOR EYES
Collagen eyes
mask

ONLY FOR EYES
Masajeador
mineral

8 szt5 x 10 ml 1 szt

10 ml

ONLY FOR EYES
Delete eye
2x 10 ml

ONLY FOR EYES
Before renewal
2x 10 ml

ONLY FOR EYES
Drenolight
eyes
2x 10 ml

ONLY FOR EYES
Firming eyes
2x 10 ml

1x 30 ml i 2 x 7 ml
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DELETE EYES MAKE
UP REMOVER 
Żel micelarny do demakijażu 
2 x 10 ml / kod: 14013

Micelarny żel oczyszczający z WIT A i kwasem hialuronowym, 
który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż
w okolicach oczu, bez pocierania i tarcia, pozostawiając 
czyste i nawilżone powieki. Efekt rozjaśniający cienie i ciemne 
plamy.

WITAMINA A retinol aktywuje regenerację komórek, zapewnia 
efekt rozświetlenia i rozjaśnienia delikatnej skórze wokół oczu
BELIDES ekstrakt z kwiatu bellis perennis zmniejsza syntezę 
melaniny indukowanej przez promienie UV i zmniejsza 
aktywność tyrozynazy
HYDRONUTRITIVE COMPLEX kwas linolowy i kwas hialuronowy 
utrzymują odpowiednią barierę hydrolipidową w okolicach 
oczu, zapobiegając wysuszeniu i odwodnieniu

BEFORE RENEWAL
PEEL-EYES
Peeling na okolice oczu
2 x 10 ml / kod: 14014

Peeling na okolice oczu o działaniu złuszczającym z enzymami 
z papaii i ananasa, który poprawia dotlenienie tkanek, 
niezbędny do stymulowania prawidłowej odnowy metabolizmu
komórkowego w okolicy oczu i regeneracji skóry. Efekt 
rozjaśniający, przywracający blask skórze. Doskonale 
zwiększa penetracje wszystkich składników aktywnych. 

PAPAINA I BROMELAINA enzymy papai i ananasa przywracają 
natychmiastowy i trwały efekt rozświetlenia. Poprawiają 
teksturę i jasność skóry. Wykazują doskonałe efekty
złuszczające bez podrażnień

DOWN DRENOLIGHT
EYES
Drenujące i rozjaśniające serum
2 x 10 ml / kod: 14016

Drenujące i rozjaśniające serum  z tetrapeptydem Eyeseryl® 
przeznaczone do walki z cieniami i obrzękami oka.
W skuteczny sposób mniejsza worki pod oczami i działa 
wybielająco. Ponadto doskonale nawilża i zagęszcza skórę 
wokół oczu. 

AXOLIGHT hydrolizowana mąka pszenna to roztwór bogaty
w oligosacharydy o właściwościach rozjaśniających skórę
EYESERYL® tetrapeptyd o właściwościach zmniejszających 
przekrwienie, który wykazuje udowodnioną skuteczność
w zmniejszaniu objętości worków pod oczami, z efektem 
drenującym
EKSTRAKT Z HAMAMELIS właściwości antyseptyczne
i wspomagające krążenie
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UP FIRMING
EYES
Regenerujące serum
2 x 10 ml / kod: 14015

Regenerujące serum z Argireloxem kosmetycznym
pseudobotoxem, które skutecznie redukuje zmarszczki 
ekspresyjne, stymuluje syntezę kolagenu w okolicach oczu
i tworzy natychmiastowy efekt liftingu powiek, wykazuje 
działanie ujędrniające i napinające. 

EKSTRAKT Z ARNIKI stymuluje mikrokrążenie, bogaty we 
flawonoidy sprzyja wygładzeniu konturów oczu
ARGILEROXTM  zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek, 
kurzych łapek i linii ekspresji, ma doskonałe wyniki w terapiach 
przeciwstarzeniowych z długotrwałym efektem
LIFTONIN® - XPRESS pochodna czerwonych alg, poprawia 
mikrokrążenie i widocznie napina skórę z natychmiastowym 
skutkiem

AROUND GLOBAL
CONTOUR EYES
Nawilżające i odżywcze serum
2 x 10 ml / kod: 14017

Serum żelowe do okolic oczu z Matrixyl 3000
i BioMarine Kolagen, które zarówno zapobiega, jak i zwalcza 
oznaki starzenia się, odwodnienia
i niedożywienia w okolicy oka. Skutecznie uzupełnia działanie 
pozostałych serum, zapewniając dodatkowe nawilżenie
i odżywienie w okolicach oczu. Zwalcza oznaki zmęczenia.

MATRIXYL 3000 przyczynia się do zwiększenia produkcji 
nowego kolagenu
ALOE VERA pobudza regenerację komórek, a także włókna 
odpowiedzialne za elastyczność skóry, działa nawilżająco
i zmiękczająco
WITAMINA A *(RETINOL) aktywuje regenerację komórek, 
zapewnia efekt rozjaśnienia delikatnej skórze wokół oczu
EYESERYL® terapeptyd o właściwościach zmniejszających 
przekrwienie, które wykazuje udowodnioną skuteczność w 
zmniejszaniu objętości worków pod oczami

AFTER INSTANT
EYES PERFECT
Szybki lifting okolic oczu serum
1 x 10 ml / kod: 14018

Obkurczający i liftingujący żel z Argireloxem kosmetycznym 
pseudobotoxem, który zapewnia natychmiastowe
i długotrwałe działanie, wyraźnie zmniejszając objętość 
worków pod oczami i głębokość zmarszczek w ciągu kilku 
minut. Jego specjalna formuła redukuje worki i cienie
w zaledwie 2-3 minuty po aplikacji. Produkt może być 
traktowany jako terapia szokowa, którą należy stosować na 
specjalne okazje lub dla natychmiastowego efektu wypoczęcia 
i świeżości.

ARGILEROXTM zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i 
linii ekspresji,Zapewnia natychmiastowy efekt liftingu
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ONLY FOR EYES
Labolatorium na okolice oczu

ONLY FOR EYES

Zestaw zabiegowy do domowej pielęgnacji oczu. Skutecznie 
przywraca kolagen w skórze właściwej, redukuje zmarszczki
i stymuluje redukcję cieni pod oczami, liftinguje oko. Wzmacnia barierę 
hydrolipidową, utrzymując nawilżenie i delikatny koloryt skóry. Zawiera 
krem pod oczy AROUND oraz SERUM UP FIRMING EYES i SERUM DOWN 
DRENOLIGHT EYES. 

WITAMINA A retinol aktywuje regenerację komórek, zapewnia efekt 
rozświetlenia i rozjaśnienia delikatnej skórze wokół oczu
BIO-MARINE KOLAGEN 6 białka, które zapewniają fibroblastom 
niezbędne aminokwasy, które zwiększają gęstość skóry
ALOE VERA pobudza regenerację komórek, a także włókna
odpowiedzialne za elastyczność skóry, działa nawilżając
i zmiękczająco

Kompleksowy zabieg na okolicę oczu stworzony specjalnie do leczenia 
wszystkich oznak starzenia. Działa w sposób intensywny, miejscowy, 
zarówno zapobiegając, jak i usuwając zmarszczki mimiczne, worki pod 
oczami, cienie i ciemne plamy, zmęczenie, odwodnienie i brak 
jędrności w okolicy oczu.

5 x 10 ml / kod: 14011
Zestaw do domowej pielęgnacji oczu
PLAY TOTAL
1 x 30 ml + 2 x 7 ml / kod: 14019



ONLY FOR EYES

Maska kolagenowa do pielęgnacji konturu oka. Uwalnia peptydy
kolagenowe, które wnikają w głąb skóry, wpływając na metabolizm 
komórkowy, stymulują regenerację tkanek. Wysokie stężenie kolagenu 
gwarantuje intensywne nawilżenie oraz sprzyja redukcji zmarszczek.

KOLAGEN odpowiada za nawilżenie skóry. Jego zadaniem jest wchłanianie 
oraz zatrzymywanie wody na powierzchni naskórka

PAUSE COLLAGEN EYE MASK 
Maska kolagenowa
8 szt / kod: 14012
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GLOBAL SVELT

NAJNOWSZA GENERACJA AKTYWNYCH
SKŁADNIKÓW PRZYWRACA WYSOKĄ

JAKOŚĆ SKÓRY CIAŁA.

KOSMETYKI DO ZABIEGÓW
NA CIAŁO Z NAJNOWSZEJ GENERACJI 
SUBSTANCJAMI CZYNNYMI I OLEJKAMI 

ETERYCZNYMIO WŁAŚCIWOŚCIACH
LIPOLITYCZNYCH, ANTYCELLULITOWYCH,

PRZECIWOBRZĘKOWYCH
I UJĘDRNIAJĄCYCH. SKÓRA CIAŁA

ODZYSKUJE NATURALNY KOLORYT
I ELASTYCZNOŚĆ.

PIELĘGNACJA CIAŁA



GLOBAL SVELT
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GLOBAL SVELT
Body scrub
with Rhiolite

GLOBAL SVELT
Lipo-reducing 
treatment cream

GLOBAL SVELT
Firming
remodeling

GLOBAL SVELT
Massage
Oil

450 ml 450 ml 450 ml

GLOBAL SVELT
Body scrub
with Rhiolite

GLOBAL SVELT
Lipo-reducing 
treatment cream

GLOBAL SVELT
Firming
remodeling

450 ml 450 ml 450 ml500 ml

PRODUKTY PROFESJONALNE

PRODUKTY DETALICZNE



FIRMING REMODELING
Ujędrniający krem do ciała
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BODY SCRUB WITH RHIOLITE
Peeling do Ciała z Piaskiem Wulkanicznym

LIPO-REDUCING TREATMENT
Anti-Cellulitowy Krem do Ciała

GLOBAL SVELT

Krem antycellulitowy o silnym działaniu hamującym lipogenezę. Zmniejsza 
akumulację lipidów w adipocytach.

EKSTARAKT Z BLUSZCZU substancja zwężająca naczynia krwionośne, co 
wywołuje efekt przeciwobrzękowy
WYCIĄG ZE SKRZYPU POLNEGO posiada właściwości ujędrniające
i regenerujące, wspomaga gojenie oraz zapobiega utracie płynów
L-KARNITYNA silne działanie lipolityczne dzięki stymulacji metabolicznej 
tłuszczu, pomagające zmienić tłuszcz w energię

Peeling do ciała z liparytyną, skałą wulkaniczną o niskiej gęstości i dużej sile 
ściernej, która sprzyja odnowie skóry i wygłądzeniu naskórka.
PERLIT skała wulkaniczna o niskiej gęstości utworzona przez magmę 
wulkanów Stromboli (szczyt wyspy Tyrreńskiej). Dzięki dużej sile ściernej 
powoduje równomierne złuszczanie. Dzięki swoim mineralnym
właściwościom idealnie nadaje się do regeneracji skóry, zachowując 
jednocześnie płaszcz hdrolipidowy
NASIONA MORELI działanie złuszczające, oczyszczające skórę bez jej 
podrażniania
GLICERYNA pochodzenia roślinnego, zwiększa wchłanianie cząsteczek 
wody, poprawia nawilżenie skóry

Krem ujędrniający. Wyrównuje koloryt skóry oraz poprawia 
jej elastyczność. Działa antyoksydacyjnie oraz dotlenia 
uszkodzone komórki.

EKSTRAKT Z OSTROPESTU PLAMISTEGO ma właściwości 
antyrodnikowe, które neutralizują występowanie ROS
i hamują uwalnianie prostaglandynu
WYCIĄG ZE SKRZYPU POLNEGO posiada właściwości 
ujędrniające i regenerujące, wspomaga gojenie oraz 
zapobiega utracie płynów
KRZEM ORGANICZNY nadaje skórze miękkości i gładkości, 
niweluje załamania światła oraz nie zapycha porów
EKSTRAKT Z LIPY działa ściągająco, kondycjonująco
i równoważy nadprodukcję sebum. Oczyszcza i obkurcza 
pory, napina i pojędrnia skórę. Łagodzi podrażnienia
i swędzenie oraz eliminuje cienie pod oczami

450 ml / kod: 20103 450 ml / kod: 20104 450 ml / kod: 20107



MASSAGE OIL
Olej do Masażu Ciała z Cytryną
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GLOBAL SVELT

Olej do masażu ciała z olejkiem eterycznym z rozmarynu i i 
cytryny. Olej o właściwościach aromaterapeutycznych 
zapewnia działanie nawilżające.

Żel nawilżający z aktywnym aloesem, który po wosku 
odświeża i łagodzi podrażnioną skórę, pozostawiając ją 
nawilżoną, miękką i świeżą.

OLEJ Z ROZMARYNU  niektóre z jego składników, takie jak 
kwas rozmarynowy, sprzyjają tworzeniu nowych komórek
o działaniu obkurczającym, przeciwzapalnym, gojącym
i odświeżającym
OLEJEK CYTRYNOWY antiscorbutic i witamina. Olejek 
cytrynowy jest ekstrahowany ze skórki owoców poprzez 
tłoczenie na zimno i potrzeba około 3000 cytryn do 
wyprodukowania 1 kg olejku eterycznego. Jest bogaty w 
witaminy, substancje oczyszczające, przeciwutleniające, 
bakteriobójcze i orzeźwiające
OLEJ MIGDAŁOWY zawiera niezbędne składniki odżywcze. 
Posiada właściwości przeciwutleniające dzięki bogactwu 
witaminy E

ALOE VERA aktywny aloes, który zapewnia skórze
odpowiednie nawilżenie, elastyczność i gładkość, a także 
zdolność do regeneracji
NAGIETEK olejek eteryczny z kwiatów nagietka znany jest pod 
nazwą „cud”. Służy do poprawy tekstury suchej, popękanej
i łuszczącej się skóry. Poprawia krążenie skóry i zapewnia 
skórze miękkość, nawilżenie i elastyczność

Mleczko po depilacji z powierzchniowo działającymi 
kwasami. Zapobiega zapaleniu mieszków włosowych i 
wrastaniu włosów. Równoważy PH skóry, unikając 
zaczerwienienia lub podrażnienia skóry. Nawilżający, kojący i 
leczniczy efekt. Łagodzi zmiany po depilacji.

500 ml / kod: 20109

HYDRO-GEL ALOE VERA
Żel po Depilacji z Aloesem
500 ml / kod: 11002

ACID MILK POST-DEPIL
Aktywne Mleczko po Depilacji
500 ml / kod: 11003
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PERFORMME

INTENSYWNA LINIA DO
CIAŁA PRZEZNACZONA DLA
OKREŚLONYCH OBSZARÓW.

NAJBARDZIEJ INNOWACYJNA LINIA 
PRODUKTÓW O INTENSYWNYM, 

MIEJSCOWYM DZIAŁANIU. FORMUŁA 
ZAWIERA NAJSKUTECZNIEJSZE

SKŁADNIKI AKTYWNE NOWEJ
GENERACJI, OLEJE ETERYCZNE

I EKSTRAKTY ROŚLINNE.
UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

W TESTACH KLINICZNYCH JUŻ
PO 20 DNIACH STOSOWANIA.

PIELĘGNACJA CIAŁA



PERFORMME
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PERFORMME
Body
designer

PERFORMME
Push up
creator

PERFORMME
Volume up
maker

PERFORMME
Comfort
addiction

200ml 200ml 200ml 200ml

PRODUKTY PROFESJONALNE
I DETALICZNE



BODY DESIGNER
Krem Wyszczuplający do Ciała

PUSH UP CREATOR
Krem Ujędrniający do Ciała

VOLUME UP MAKER
Krem Powiększający Biust
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PERFORMME

Krem wyszczuplający do ciała  z kompleksem Lipout® 
redukujący poziom lipidów nagromadzonych w tkance 
tłuszczowej, zwłaszcza w obszarach skumulowanych 
adipocytów. Aktywny środek redukujący i antycellulitowy, 
stymuluje termogenezę tłuszczu nagromadzonego w tkance 
tłuszczowej, zmniejszając centymetry sylwetki.

Krem do modelowania ciała z Algisium C, który pozwala 
odzyskać jędrność, napięcie i wzmocnić tkanki leczonych 
obszarów, tworząc efekt antygrawitacyjny.

Ujędrniająco powiększający krem do biustu z kompleksem 
Volufine® dla uzyskania objętości i zdefiniowania konturu, 
zapewnia efekt kosmetycznego wypełnienia.

KOFEINA poprawia krążenie krwi, przyspiesza ogólny 
metabolizm. Wpływa na regenerację tkanki łącznej 
L-KARNITINA przyspiesza proces spalania lipidów, przekształca 
kwasy tłuszczowe w energię. Redukuje nagromadzony tłuszcz
FUCUS MORSZCZYN PĘCHERZYKOWATY stymuluje krążenie
i wspomaga eliminowanie toksyn
WYCIĄG Z WĄKROTA AZJATYCKIEGO stymuluje produkcję 
kolagenu oraz wspomaga prawidłowy rozwój tkanek
KRZEM ORGANICZNY uczestniczy w różnych etapach lipolizy, 
ujędrnia tkankę i działa przeciwzapalnie.

KRZEM ORGANICZNY uczestniczy w różnych etapach lipolizy, 
ujędrnia tkankę i działa przeciwzapalnie. Jest podstawowym 
skladnikiem aktywnym preparatów do walki z cellulitem. 
Pobudza fibroblasty.
EKSTRAKT Z LIŚCI SKRZYPU POLNEGO dzięki zawartości potasu
i flawonoidów zwiększa działanie metabolizmu i wydzielanie 
moczu, a co za tym idzie, eliminację toksyn, co sprzyja 
efektowi redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu
WYCIĄG Z LIPY ekstrakt zmiękczający i regenerujący, bogaty w 
flawonoidy, o właściwościwościach naczynioochronnych, 
które są ważne dla pobudzenia ogólnego krążenia

OSILIFT® powoduje natychmiastowe wygładzenie skóry
i widoczny efekt liftingu, sieć cukrów złożonych jednolicie 
przylega do powierzchni skóry, dając efekt napinający 
WYCIĄG Z WĄKROTA AZJATYCKIEGO stymuluje produkcję 
kolagenu oraz wspomaga prawidłowy rozwój tkanek, 
poprawia mikrokrążenie i działa antyoksydacyjnie

200 ml / kod: 10324 200 ml / kod: 10325 200 ml / kod: 10326



COMFORT ADDICTION
Emulsja Nawilżająca do Ciała
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PERFORMME

Krem do ciała z masłem shea, witaminą E o lekkiej i jedwabistej 
konsystencji z natychmiastową absorpcją, nawilża i głęboko odżywia, 
przywraca równowagę płaszcza hydrolipidowego.

ALOES zapewnia nawilżenie i ochronę najbardziej powierzchownych 
warstw skóry
WITAMINA E ma działanie przeciwutleniające i przeciwrodnikowe. 
Wzmacnia tkankę łączną, wspomaga regenerację skóry i intensywnie 
nawilża i odżywia skórę
MASŁO SHEA zawiera wysoki procent niezbędnych kwasów 
tłuszczowych, które zapewniają niezbędne odżywienie, posiada 
aktywne składniki ochronne i nawilżające

200 ml / kod: 10327
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IN ONE’S POCKET

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE PODCZAS
PODRÓŻY CZY WIZYTY NA SIŁOWNI.

PRODUKTY W POJEMNOŚCI ’TRAVEL 
SIZE’ ZAJMUJĄ NIEWIELE MIEJSCA,

ALE ROZWIĄZUJĄ WIELE PROBLEMÓW
Z NATYCHMIASTOWYMI REZULTATAMI. 

W MGNIENIU OKA ROZWIĄZUJĄ
NAJPILNIEJSZE PROBLEMY I POTRZEBY 

SKÓRY. PIERWSZA POMOC
DLA SKÓRY ZAWSZE POD RĘKĄ.

S.O.S



IN ONE’S POCKET

76

IN ONE’S POCKET
Come to
the point

IN ONE’S POCKET
Sweet
dreams

IN ONE’S POCKET
Kiss me
a lot

IN ONE’S POCKET
To the 
rescue

30 ml 30 ml 30 ml 30 ml

IN ONE’S POCKET
Clean and
clear
30 ml

IN ONE’S POCKET
Dress in
silk
30 ml

PRODUKTY PROFESJONALNE
I DETALICZNE



 

IN ONE’S POCKET

Punktowy, antybakteryjny żel na niedoskonałości 
skóry, wypryski, stany zapalne. Zapobiega 
infekcjom. Posiada właściwości antybakteryjne oraz 
reguluje wydzielanie sebum. Niweluje podrażnienia i 
zaczerwienienia.

COME TO THE POINT
Punktowy żel antyseptyczny

OLEJ Z DRZEWA HERBACIANEGO ma działanie 
przeciwgrzybicze, antyseptyczne oraz
przeciwzapalne
KAMFORA reguluje wydzielanie sebum
CHLORHEKSYDYNA substancja dezynfekująca o 
działaniu bakteriobójczym

SWEET DREAMS
Regenerująca maska

Maska naprawcza, przyspieszająca regenerację 
skóry w nocy, odbudowując i regenerując 
uszkodzone komórki skóry. Maska działa 
rewitalizująco, regenerująco, nawilżająco oraz 
odżywiająco.

OLEJ Z AWOKADO głęboko odżywia, zmiękcza 
naskórek i zmniejsza łuszczenie skóry
PANTENOL działa nawilżająco oraz zmiękczająco
ALANTOINA przyśpiesza czas regeneracji skóry
EKSTRAKT Z RUMIANKU bogaty we flawonoidy, 
działa wyciszająco na skórę

KISS ME A LOT
Powiększający balsam do ust

Intensywnie nawilżający i regenerujący balsam do 
ust z efektem powiększenia. Już po pierwszym 
zastosowaniu usta stają się miękkie, nadaje im 
gładszego i pełniejszego wyglądu. Znowu możesz 
się cieszyć swoim uśmiechem.

CYNAMON doskonała substancja pobudzająca 
mikrokrążenie, dzięki czemu zwiększa się objętość 
ust
WITAMINA E zapobiega starzeniu, poprawia 
regenerację i dotlenienie tkanek
LINEFILLTM  odzyskuje utraconą objętość
i minimalizuje suchość skóry
OLEJ JOJOBA zawiera witaminę E i kwas linolowy, 
które regenerują komórki skóry
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30 ml / kod: 10402

Produkty w pojemności TRAVEL SIZE zajmują 
niewiele miejsca, ale rozwiązują wiele problemów
z natychmiastowymi rezultatami. W mgnieniu oka 
rozwiązują najpilniejsze problemy i potrzeby skóry. 
Pierwsza pomoc dla skóry zawsze pod ręką. 
Doskonałe rozwiązanie podczas podróży czy wizyty 
na siłowni.

SET STAND
Zestaw 3HOME + STAND
6 x 30 ml / kod: 10400Z 30 ml / kod: 10405 30 ml / kod: 10401



 

IN ONE’S POCKET
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Krem do twarzy Beauty Effect nadający skórze aksamitny 
wygląd. Tworząc okluzję ochronną, która redukuje 
transepidermalną utratę wody. Odżywia oraz zmiękcza skórę. 
Idealny jako baza pod makijaż.

BELIDES™ ma właściwości rozjaśniające i rozświetlające, które 
zapewniają skórze równomierny wygląd, dzięki czemu 
przebarwienia są mniej widoczne
OLEJ Z DZIKIEJ RÓŻY jest jedną z najbardziej skutecznych 
substancji do walki ze starzejącą się skórą
OLEJ JOJOBA silne działanie antyoksydacyjne. Substancja 
zapobiegająca powstawaniu zmarszczek i przedwczesnemu 
starzeniu się skóry

TO THE RESCUE! CLEAN AND CLEAR
Dotleniające serum żel do twarzy

Dotleniające serum do twarzy, które napina i rozjaśnia skórę 
twarzy. Natychmiastowo przywraca skórze zdrowy wygląd 
oraz matuje. Serum nazywane „efektem Kopciuszka”. 

BELIDES™ ma właściwości rozjaśniające i rozświetlające, które 
zapewniają skórze równomierny wygląd, dzięki czemu 
przebarwienia są mniej widoczne
INTELSYL® tworzy na powierzchni skóry lekki film, zapewniając 
jej wygładzenie
KRZEM ORGANICZNY optycznie zmniejsza zmarszczki; 
wygładza nierówności i drobne defekty skóry; daje efekt 
nieskazitelnej cery; nadaje jednolity koloryt

KWAS MIRYSTYNOWY otrzymał swoją nazwę od gałki 
muszkatołowej, ma właściwości nawilżające skórę
GLICERYNA ROŚLINNA zwiększa wchłanianie cząsteczek wody, 
poprawia nawilżenie skóry

Oczyszczająca pianka

Oczyszczająca pianka do mycia twarzy. Pozostawia skórę 
czystą, świeżą i elastyczną. Pasuje do każdego rodzaju skóry.

DRESS IN SILK 
Krem do twarzy

30 ml / kod: 10403 30 ml / kod: 10406 30 ml / kod: 10404
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SUMMESUN

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA PRZED
DZIAŁANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH.

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA
POŁĄCZONYCH FILTRÓW FIZYCZNYCH

I CHEMICZNYCH. POMAGA
ZAPOBIEGAĆ USZKODZENIOM SKÓRY 

SPOWODOWANYM EKSPOZYCJĄ
NA SŁOŃCE. PRODUKTY

DO TWARZY, CIAŁA, UST, A TAKŻE
SUPLEMENTACJA DIETETYCZNA.

OPALANIE



SUMMESUN
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SUMMESUN
SPF50+
Sensitive skin

SUMMESUN
SPF50+ 
With color

SUMMESUN
Tan
accelerating

SUMMESUN
Sensitive
skin

75 ml 75 ml 200 ml 200 ml

SUMMESUN
Tattooed
skin
200 ml

SUMMESUN
Sensitive
areas
15 g

SUMMESUN
After sun
emulsion
200 ml 

SUMMESUN
Oral tan
activator
45 tab.

PRODUKTY PROFESJONALNE
I DETALICZNE



 

SUMMESUN
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Wodoodporna pomadka SPF50
SPF50+ SENSITIVE AREAS

Wodoodporny spray do twarzy i ciała SPF30+
SPF30+ TAN ACCELERATING

Ochrona przed słońcem SPF 50+ z serii Color and 
Care czyli  z kolorowymi mikrosferami, które nie 
tylko pielęgnują ale też nadają delikatny koloryt.

SPF50+ SENSITIVE SKIN

Ochrona przeciwsłoneczna SPF 50+ do twarzy, szyi
i dekoltu przed promieniami UVA i UVB.

Wodoodporna pomadka do ochrony
przeciwsłonecznej, przeznaczona do ochrony 
najbardziej wrażliwych obszarów (uszy, nos, usta, 
górna warga, kontur oczu, brwi, zmarszczki, plamy, 
piegi, blizny, mikropigmentacje i tatuaże). Zapewnia 
intensywną i długotrwałą barierę hydrolipidową przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników. EKSTRAKT Z MARCHWI  o dużej mocy przeciwutle-

niającej i wysokiej zawartości witamin D, C i E. 
WITAMINA D przyspiesza i reguluje opaleniznę w 
sposób jednorodny i bardziej trwały
WITAMINA C sprzyja działaniu przeciwko wolnym 
rodnikom
WITAMINA E zwiększa elastyczność skóry
BETA-KAROTEN to substancje odżywcze, które 
wspierają ochronę skóry i jej pigmentację nawet w 
najbardziej ekstremalnych warunkach

WITAMINA E o silnym działaniu antyrodnikowym, 
zapobiega starzeniu się skóry 
MASŁO SHEA oprócz doskonałych właściwości 
nawilżających i odżywczych wzmacniających funkcję 
ochronną skóry, zapewnia łagodny, naturalny czynnik 
ochronny
WOSK CANDELILLA wosk pochodzenia roślinnego, 
tworzy barierę ochronną, zapobiega odwodnieniu
i utrzymującą funkcję "chłodzenia", zmniejszając 
uczucie gorąca.  

ALOE VERA ma działanie nawilżające i zmiękczające, 
posiada zdolność zatrzymywania cząsteczek 
wody, dzięki czemu chłodzi i obniża temperaturę
WYCIĄG Z RUMIANKU bogaty we flawonoidy,  
pomaga przeciwdziałać szkodliwym skutkom 
działania promieni UVB
KWAS HIALURONOWY zapobiega odwodnieniu skóry 
podczas opalania
KOLOROWE MIKROSFERY mikrokapsułki przy 
kontakcie ze skórą pękają i nadają jej naturalny 
odcień, który dostosowuje się do każdego 
fototypu 
BIAŁKA SOJOWE główną ich rolą jest absorpcja 
wody oraz wilgoci na naskórku

BISABOLOLOL substancja czynna, ekstrahowana
z rumianku, jej właściwości uspokajające
i odkażające przyspieszają proces regeneracji skóry
BIAŁKA SOJOWE zapobiegają uszkodzeniom struktury 
skóry spowodowanym promieniowaniem 
słonecznym
OKSYREDUKTAZY zapobiegające zjawisku utleniania, 
które uszkadza błonę
zewnątrzkomórkową
KWAS HIALURONOWY zapobiega odwodnieniu skóry 
podczas opalania
ALOE-VERA ma właściwości przeciwzapalne, 
bakteriobójcze, przeciwgrzybicze
EKSTRAKT Z RUMIANKU przyspiesza gojenie się ran, 
ma właściwości przeciwbakteryjne

Wodoodporny spray do twarzy i ciała chroniący przed 
słońcem, który pomaga uzyskać atrakcyjną opaleniznę w 
naturalny, szybki i bezpieczny sposób. Koktajl
witaminowy sprawia, że jest doskonałym środkiem 
naprawczym naskórka podczas ekspozycji na słońce.
 

Koloryzujący krem ochronny SPF50+Krem przeciwsłoneczny SPF50+
SPF50+ WITH COLOR

75 ml / kod: 25001 75 ml / kod: 25002 15 g / kod: 25006 200 ml / kod: 25003
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Nawilżająca emulsja po opalaniu
AFTER SUN EMULSION

Suplement aktywujący proces opalania
ORAL TAN ACTIVATOR

PANTENOL ma właściwości lecznicze i regenerują-
ce, szybko naprawia tkanki uszkodzone
przez promienie słoneczne
OLEJ ARGANOWY dzięki działaniu regenerującemu 
przyspiesza odnowę i naprawę tkanek
najbardziej dotkniętych promieniowaniem
EKSTRAKT Z CZERWONEGO WINA  zmniejsza działanie 
wolnych rodników, zachowując wysoką jakość 
tkanek, a wraz z nią doskonały wygląd tatuaży
EKSTRAKT Z ORZECHA KOKOSOWEGO zapobiega 
odbarwieniom tatuażu podczas ekspozycji na 
słońce
WYCIĄG Z CENTELLA ASIATICA pomaga odzyskać 
utraconą elastyczność skóry

Wodoodporny spray ochronny do twarzy i ciała, 
specjalnie opracowany, aby chronić wytatuowaną 
skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi 
ekspozycją na słońce.

SPF50+ SENSITIVE SKIN

WITAMINA E ma działanie regenerujące, zapobiega 
działaniu wolnych rodników i
fotostarzeniu skóry
ALOE VERA właściwości nawilżające zapobiegają 
odwodnieniu i pomagają rozproszyć nadmiar 
temperatury w najbardziej powierzchownych 
warstwach skóry, nawilżając je
OLEJ KOKOSOWY blokuje znaczny odsetek promieni 
UVA, zapobiegając uszkodzeniu komórek w 
najgłębszych tkankach skóry
WYCIĄG Z RUMIANKU bogaty we flawonoidy, 
pomaga przeciwdziałać szkodliwym skutkom
działania promieni UVB oraz działa kojąco

Wodoodporny spray ochronny na twarz i ciało, 
który zapobiega fotostarzeniu skóry poprzez 
ochronę DNA.

WITAMINA E o silnym działaniu antyrodnikowym, 
zapobiega starzeniu się skóry 
ALOE VERA zmniejsza nadmierną temperaturę na 
powierzchni skóry, nawilża, zmiękcza i chroni skórę
KRZEM ORGANICZNY stymuluje funkcje komórkowe, 
sprzyjając regeneracji najbardziej dotkniętych 
warstw skóry
BISABOLOLOL substancja czynna, ekstrahowana z 
rumianku, jej właściwości uspokajające i odkażają-
ce przyspieszają proces regeneracji skóry
ALANTOINA molekuła, która wspomaga regenerację 
skóry, przyspieszając proces naturalnej odnowy 
skóry. 

Nawilżająca emulsja po opalaniu. Przywraca 
naturalną równowagę lipidową w skórze. Koi, 
zapewniając natychmiastowe uczucie ulgi, 
poprawiając jednocześnie komfort skóry.

BETA-KAROTEN to substancje odżywcze, które 
wspierają ochronę skóry i jej pigmentację nawet
w najbardziej ekstremalnych warunkach
POLIPODIUM LEUKOTOMOS aktywuje naturalne 
mechanizmy obronne skóry i spowalnia 
przedwczesne starzenie się skóry
LUTEINA chroni organizm przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników, zapobiegając 
przedwczesnemu starzeniu się
KOKTAJL WITAMIN C I E pomaga chronić komórki 
przed uszkodzeniem oksydacyjnym i normalnym 
tworzeniem kolagenu dla prawidłowego
funkcjonowania skóry 
L-CYSTEINA pochodzi z aminokwasu, który ma 
działanie przeciwutleniające

Suplement diety aktywujący proces opalania, 
skóra staje się bardziej odporna na oparzenia
i podrażnienia. Aktywuje szybszy i długotrwały 
naturalny kolor opalenizny

Wodoodporny spray do tatuażyWodoodporny spray do twarzy i ciała
SPF50+ TATOOED SKIN

200 ml / kod: 25004 200 ml / kod: 25005 200 ml / kod: 25007 45 tab / kod: 25008



W SYSTEMIE [MS] MESOLAB ZASTOSOWANA
ZOSTAŁA TECHNOLOGIA ELEKTROPORACJI
W SYNERGII Z FOTOTERAPIĄ.
ELEKTROPORACJA POLEGA NA ZASTOSOWANIU 
IMPULSÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIM 
NAPIĘCIU, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ CHWILOWE 
OTWARCIE KANAŁÓW W LIPIDOWEJ WARSTWIE 
BŁONY KOMÓRKOWEJ ORAZ W KANAŁACH W 
PRZESTRZENIACH MIĘDZYKOMÓRKOWYCH.

FOTOTERAPIA O DŁUGOŚCI FALI 633NM TO 
DOSKONAŁA TERAPIA ANTIAGING. NAJBARDZIEJ 
SKUTECZNA W STYMULOWANIU KOMÓREK 
SKÓRY I AKTYWOWANIU PROCESÓW
NIEZBĘDNYCH DO RESTRUKTURYZACJI
MACIERZY SKÓRNEJ.

[MS] MESOLAB

EFEKTY [MS] MESOLAB




