SEE CHANGE - kremy i serum z silnie odmładzającymi komórkami macierzystymi z alg arktycznych
SMOOTHING CREAM

V-CONTOUR

Krem na bazie 3 alg. Zwiększa produkcję kolagenu i elastyny oraz
przyspiesza regenerację komórkową. Podnosi nawilżenie skóry i tym
samym spłyca zmarszczki. Silnie odmładza i wzmacnia naturalną
barierę lipidową skóry.

Działa jak niewidzialny, ujędrniający gorset, podtrzymując owal twarzy.
Po nałożeniu efekt natychmiastowy. Zawiera ekstrakt z 3 alg:
brązowych, atlantyckiej oraz arktycznej o udowodnionym działaniu
nawilżającym, regeneracyjnym.

MOISTURE REFILL

EYE & LIP

Zawiera kwas hialuronowy i głęboko nawilża i ujędrnia skórę. Pobudza
produkcję kolagenu. Zawiera arktyczne kultury bakterii Alteromonas
przyspieszające regenerację komórkową oraz sprężystość naskórka.
Wskazany na dzień oraz pod makijaż.

Gwarantuje spłycenie zmarszczek i linii już po 21 dniach. Wyciąg
z perskiego drzewa jedwabnego działa antyrodnikowo oraz wspomaga
powstawanie nowego kolagenu. Preparat dodatkowo znacznie niweluje obrzęki i cienie wokół oczu, a dodatek alg wygładza i silnie nawilża.

(KREM SPŁYCAJĄCY ZMARSZCZKI 3D)

(KONCENTRAT LIFTINGUJĄCY KONTUR TWARZY)

(KREM „POMPUJĄCY” ZMARSZCZKI)

(KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA NA OKOLICE OCZU)

BEAUTY SLEEP

(KREM, KTÓRY ODMŁADZA, KIEDY TY ŚPISZ)

Krem opóźnia efekty starzenia skóry, poprawia jej elastyczność i spłyca
zmarszczki. Dzięki ekstraktom z 3 alg, masłu shea i kwasom NNKT
poprawia gęstość skóry, wbudowując się w jej wnętrze. Ekstrakt
z planktonu doskonale wiąże wodę w naskórku, zapewniając właściwy
poziom nawilżenia.
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SKIN CONTROL
Wszystkie produkty z linii Skin Control wzmacniają naczynia krwionośne oraz łagodzą podrażnienia.
Skóra odzyskuje balans oraz piękny, naturalny wygląd.

SKÓRY WRAŻLIWE MOŻEMY PODZIELIĆ NA 4 GRUPY:
1. Skóra naczyniowa sucha z widocznymi naczynkami (Couperose Cream)
2. Skóra mieszana i tłusta ze skłonnością do trądziku różowatego (Couperose Balm)
3. Skóra naczyniowa i reaktywna mieszana (Anti stress Cream)
4. Skóra wrażliwa na czynniki zewnętrze i kosmetyki (Sensitive skin Cream)

COUPEROSE BALM
Unikalny produkt dla skór naczyniowych z tendencją do trądziku różowatego. Dzięki kompleksowi
aktywnych enzymów Bio-Tech wyłapuje wolne rodniki i zapobiega osłabianiu ścian naczyń. Nietłusta
konsystencja świetnie się wchłania. Idealny pod makijaż.

COUPEROSE CREAM
Krem dla skór naczyniowych z widocznymi naczynkami. Dzięki kompleksowi aktywnych enzymów
Bio-Tech wyłapuje wolne rodniki i zapobiega osłabianiu ścian naczyń. Niweluje ich widoczność dzięki
delikatnemu pigmentowi. Pozostawia skórę odprężoną i nawilżoną.

SENSITIVE SKIN CREAM
Krem łagodzący dla skór z nietolerancją kosmetyków. Lekko natłuszcza i delikatnie koi oraz łagodzi
podrażnienia. Działa przeciwzapalnie i antyrodnikowo.
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SKIN CONTROL

SUPER RICH TREATMETNT
Krem odżywczy łagodzący dla skóry wymagającej, wrażliwej i bardzo
suchej skóry. Natłuszcza i zapewnia skórze ochronę, spowalnia procesy
starzenia oraz wygładza i uelastycznia skórę.

ANTI-STRESS CREAM
Krem dla skór naczyniowych reaktywnych. Działa przeciwzapalnie
i łagodzi. Uszczelnia naczynka i zapobiega starzeniu się skóry.

COUPEROSE CONTROL SERUM
Serum Wzmacniające Naczynka i koncentrat dla skóry wrażliwej.
Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i poprawia mikrocyrkulację.
Łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. Idealny do codziennego
stosowania jako serum pod krem lub maskę.

ANTI-SRESS MASK
Kremowa maska łagodząca nawilża, odpręża i wycisza skórę. Obkurcza
naczynia krwionośne poprawiając koloryt skóry i łagodzi podrażnienia.
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TIME RELEASE - SERUM
Wielofunkcyjne preparaty do codziennej pielęgnacji zawierające 6 najskuteczniejszych składników
odmładzających skórę. 2 w 1 Kremy/Maski oraz odpowiednie Serum gwarantują piękną i zdrową cerę
oraz spersonalizowaną pielęgnację. Wybierz swój zestaw!

PEPTIDE RELAX-LIFT

CERAMIDE REPAIR

Serum z efektem botox-like. Dzięki zawartości
Argireline wygładza zmarszczki i poprawia owal
twarzy oraz wpływa na szybszą odnowę komórek skóry.

Poprawia sprężystość skóry i regeneruje ją.
Silnie wygładza i chroni przed wysuszaniem
dzięki zawartości lecytyny i olejku z wiesiołka.
Dodatek Wit.E chroni przed starzeniem skóry
oraz wolnymi rodnikami.

(ROZŚWIETLAJĄCE SERUM NAPINAJĄCE)

RETINOL ANTI-AGE

(JEDWABNE SERUM ODMŁADZAJĄCE)

Zapewnia wygładzenie skóry i zmniejszenie
widoczności zmarszczek. Retinol zamknięty
w liposomach odmładza skórę, a dodatek
kwasu hialuronowego sprawia, że skóra jest
idealnie nawilżona.

(ODŻYWCZE SERUM CERAMIDOWE DLA SKÓR SUCHYCH)

COLLAGEN FILLER

(SERUM UJĘDRNIAJĄCE Z KOLAGENEM)

Natychmiast niweluje efekty starzenia skóry,
przywraca blask, sprężystość i elastyczność.
Efekt to wygładzenia skóry oraz poprawa owalu
twarzy i młody wygląd.

HYALURON SUPER MOIST

VITAMIN FLASH

Zapewnia długotrwałe nawilżenie i wypełnienie
zmarszczek i drobnych linii. Skwalen i olejek
jojoba wpływają na uszczelnienie naskórka i
chronią przed wysuszeniem.

Zawiera koenzym Q10, wit.C i E zapewniające walkę
z wolnymi rodnikami i opóźniający efekty starzenia
skóry. Wpływa na zwiększoną produkcję kolagenu,
pozostawiając skórę wygładzona i jędrną.

(SUPER NAWILŻAJĄCE SERUM Z KWASEM HIALURONOWYM)

(PRZECIWZMARSZCZKOWY KOKTAJL WITAMINOWY)
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TIME RELEASE - 2 w 1 KREMY/MASKI
HYALURON DEPOT

COLLAGEN DEPOT

Natychmiastowo i długotrwale wygładza zmarszczki,
pozostawiając skórę niesamowicie gładką i nawilżoną. Zawiera wyciąg z oleju Saflower - bogactwo
witaminy A i E oraz stopniowo uwalniający się kwas
hialuronowy. Najlepsze efekty w połączeniu z serum
Hyaluron Super Moist.

Poprawia elastyczność i jędrność skóry dzięki
izoflawonom roślinnym. Stymulują one powstawanie
kolagenu i elastyny, tym samym wyraźnie zwalczają
oznaki starzenia skóry. Krem poprawia owal twarzy,
a zawarty w nim skwalen odbudowuje warstwę
lipidową skóry. Najlepsze efekty w połączeniu z serum
Collagen Filler.

(GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY KREM/MASKA)

VITAMIN DEPOT

(REWITALIZUJĄCY KREM/MASKA)

Chroni skórę przed wolnymi rodnikami zapobiegając
powstawaniu zmarszczek. Koenzym Q10 i witamina C
sprawia, że skóra jest pełna blasku i wygląda młodo.
Bogaty w witaminę E oraz skwalen olej z nasion
amarantusa wygładza i odżywia skórę. Najlepsze
efekty w połączeniu z serum Vitamin Flash.

RETINOL DEPOT

(KREM/MASKA Z EFEKTEM ANTI-AGING)

Natychmiastowo i intensywnie odmładza skórę oraz
spłyca zmarszczki mimiczne. Retinol zamknięty
w liposomach przyśpiesza syntezę kolagenu przeciwdziałając powstawaniu nowych zmarszczek. Kwas
hialuronowy intensywnie nawilża i wygładza skórę,
pozostawiając ją gładką i jędrną. Najlepsze efekty
w połączeniu z serum Retinol Anti-Age.
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(UJĘDRNIAJĄCY KREM/MASKA)

CERAMIDE DEPOT

(REGENERUJĄCY KREM/MASKA)

Zapobiega starzeniu się skóry i utracie elastyczności.
Odbudowuje barierę lipidową skóry wygładzając
naskórek. Dodatek olejku z wiesiołka - bogactwo
NNKT- chroni przed wysuszaniem i zapobiega
wysuszaniu skóry czyniąc ją sprężystą i jędrną oraz
silnie nawilżoną. Najlepsze efekty w połączeniu
z serum Ceramid Repair.

HYALURON HYDRO ACTIVE
Wygładzenie zmarszczek i silne nawilżenie to efekt zastosowania unikalnego kwasu hialuronowego stopniowo
uwalniającego wilgoć w skórze. Skóra jest wygładzona, a jej bariery chroniące przed wysychaniem - wzmocnione.
HYALURON SENSATION CREAM

HYALURON SENSATION MASK

Krem z kwasem hialuronowym. Silnie skoncentrowany
preparat o 24-godzinnym działaniu. Uwalniany stopniowo
kwas hialuronowy zapewnia długotrwałe nawilżenie
naskórka i wypełnienie zmarszczek. Wyciąg z trawy pustynnej
magazynuje wilgoć, ujędrnia i uelastycznia. Skóra jest
wyraźnie odmłodzona i wygładzona.

Hialuronowa maska ujędrniająca. Luksusowa maska
z kwasem hialuronowym redukuje zmarszczki oraz chroni
skórę przed utratą wody zapewniając jej elastyczność
i gładkość. Pozostawia skórę sprężystą, jędrną i odświeżoną.

AQUA SENSATION CREAM

Wypełniacz hialuronowy w kapsułkach. Natychmiastowy
efekt spłycenia zmarszczek i wygładzenia bruzd. Kapsułki
głęboko nawilżają, likwidują uczucie ściągnięcia, nadają
skórze jedwabistą gładkość. Idealne jako kuracja anti-aging.
Do stosowania również jako baza pod makijaż.

24-godzinny przeciwzmarszczkowy krem, który intensywnie
nawilża, a dzięki zawartości kwasu hialuronowego wiąże
wilgoć w skórze przez długi czas. Ceramidy wzmacniają
bariery ochronne odpowiedzialne za magazynowanie wody
i czynią skórę bardzo miękką.

HYALURON SERUM
Skoncentrowane Serum hialuronowe natychmiast spłyca
zmarszczki i głęboko nawilża skórę. Nadaje jej sprężystość
i zapewnia długotrwałe działanie ujędrniające i anti-aging. Do
stosowania pod krem pielęgnacyjny lub samodzielnie.

HYALURON CAPS

HYALURON EYE CREAM

(HIALURONOWY REDUKTOR ZMARSZCZEK OKOLIC OCZU)
Silnie nawilża oraz długo utrzymuje poziom elastyczności.
Skóra po zastosowaniu jest gładka a zmarszczki i drobne linie
wypełnione. Świetny pod makijaż. Składniki aktywne: Kwas
hialuronowy, skwalen, lecytyna, algi.

HYALURON SLEEP
Bogaty i kremowy preparat na noc z mikro-hialuronem.
Zagęszcza skórę i „wypycha” zmarszczki. Precyzyjne modeluje owal twarzy.
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RETINOL TRIPLE A
Kosmetyki przeznaczone dla cery w wieku 30+, dla skór z oznakami zmarszczek, zmęczenia, utartą jędrności
i nierówną fakturą.
RETINOL FORMULA

RETINOL RICH

Lekka formuła gwarantuje szybkie wchłanianie, a natychmiast po zastosowaniu skóra
odzyskuje sprężystość, jest wypełniona i gładka. Zawiera Wit. E oraz algi brunatne
o działaniu napinającym, przeciwzapalnym oraz silnie dotleniającym. Hamuje działanie
wolnych rodników. Do każdego typu skóry; do stosowania jako serum pod krem lub
samodzielnie.

Luksusowy krem regenerujący z nowatorskim kompleksem lipidowym z masła Cupuacu,
który wspomaga przenikanie składników aktywnych. Krem wzmacnia strukturę włókiem
kolagenowych, polepszając sprężystość skóry. Olejek z kiełków pszenicy oraz babassu
odbudowuje warstwę lipidową i wypełnia zmarszczki.

(TRÓJAKTYWNE SERUM MŁODOŚCI)

(ODBUDOWUJĄCO-ODŻYWCZY KREM DLA SKÓR SUCHYCH I DOJRZAŁYCH)

RETINOL MASK

(MASKA 3D MODELUJĄCO-UJĘDRNIAJĄCA)
Efekt zastosowania maski jest natychmiastowy - Twoja cera błyskawicznie nabierze życia.
Błyskawicznie pobudza nawilżenie skóry, ujędrnia i napina. W celu mocniejszego efektu,
maskę należy pozostawić na noc 2x w tygodniu. Maska działa nawet po zmyciu, odnawiając
skórę w dzień i w nocy.

RETINOL BALM

(UJĘDRNIAJĄCY KREM 24H DLA SKÓR MIESZANYCH)
Krem silnie uelastycznia, nawilża i wygładza zamaszki. Skóra natychmiast po zastosowaniu
odzyskuje sprężystość. Dodatek Wit.E odbudowuje barierę lipidową oraz hamuje powstawanie przebarwień. Wyciąg za alg brunatnych dotlenia i działa łagodząco. Idealny pod makijaż
i krem BB.

RETINOL CREAM

(UJĘDRNIAJĄCY KREM Z RETINOLEM 24h)
Krem działa jak silny zastrzyk anti-aging dla skóry dzięki kompleksowi Tri Retinol
w połączniu z Olejkiem Babassu i wit.E. Pobudza skórę do odnowy i produkcji komórek,
hamując powstawanie zmarszczek. Wygładza i nawilża nadając jej jedwabistą elastyczność.
Zawartość Wit. B3 stymuluje powstawania kolagenu w skórze i nadaje jej sprężystość.
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GOLDEN EYE ZONE
Seria unikalnych produktów z 24-karatowym złotem i kwasem hialuronowym do pielęgnacji skóry okolic oczu.
Również dla skór wrażliwych, idealne pod makijaż. Wskazane również do pielęgnacji skóry wokół ust.
ESSENTIAL EYE LIFT SERUM I+II

VISION EYE LIFT

Złote serum z kwasem hialuronowym intensywnie wygładza, spłyca zmarszczki i nawilża.
Redukuje cienie oraz opuchliznę pod oczami.

Działa w 3 wymiarach: głęboko nawilża, wypełnia zmarszczki, napina i wygładza skórę oraz
usuwa obrzęki i opuchliznę. Poprawia jej barierę ochronną przeciwdziałając podrażnieniom.
Silnie odmładza i regeneruje skórę wokół oczu, pięknie rozświetla.

(LUKSUSOWE ELIKSIRY ANTI AGING NA OKOLICE OCZU)

Srebrne serum liftinguje i przeciwdziała wiotczeniu powiek. Intensywnie nawilżają, ujędrniają skórę i poprawiają mikrokrążenie, usuwając objawy stresu.

GOLDEN GEL

(ZŁOTY ŻEL PRZECIWZMARSZCZKOWY)
Uelastycznia i napina skórę. Łagodzi podrażnienia, wygładza skórę i pięknie rozświetla.
Niweluje opuchliznę powiek i uszczelnia naczynia krwionośne redukując cienie pod oczami.
Może być stosowany przez osoby noszące szkła kontaktowe. Świetnie nadaje się pod
makijaż.

(KREM-MASKA UJĘDRNIAJĄCA NA OKOLICE OCZU)

BEAUTY DREAMS
Rozświetlające serum ze złotem i kwasem hialuronowym natychmiast wygładza i nawilża
skórę. Skóra jest po nim bardziej napięta, a owal twarzy poprawiony. Świetne pod makijaż
lub krem, dla skór w każdym wieku.

GOLDEN BALM

(UJĘDRNIAJĄCY KREM NA OKOLICE OCZU)
Ujędrniający balsam pod oczy i na powieki z i złotem. Wygładza skórę i wypełnia zmarszczki
kwasem hialuronowym. Usuwa objawy stresu i zmęczenia pozostawiając skórę rozświetloną
złotem i silnie nawilżoną. Idealny również dla wrażliwych oczu i pod makijaż.

GOLDEN CREAM & MASK

(P/ZMARSZCZKOWY KREM/MASKA NA OKOLICE OCZU)
Głęboko nawilża redukując zmarszczki i cienie pod oczami, pięknie rozświetlając skórę.
Uszczelnia naskórek zachowując jego sprężystość. Zawiera złoto, kwas hialuronowy i masło
shea. Dodatek ceramidów odżywia skórę, a ekstrakt z algi łagodzi podrażnienia.
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ReGENERATION
Linia ReGeneration z Matrix-Peptidem to nowa metoda restrukturyzacji włókien nadających elastyczność i jędrność
skórze. Re to powrót do młodzieńczej skóry, który zapewnia ujędrnienie i wygładzenie.

Re FILL CREAM

Re PAIR EYE&LIP

Dla skór ze zmarszczkami wymagających silnej regeneracji.
Dzięki kompleksowi oleju z kamelii japońskiej oraz masłu
shea i z oliwek wzmacnia barierę ochronną skóry i utrzymuje
silne nawilżenie. Nowatorski Matrix-Peptide poprawia
sprężystość oraz wzmacnia strukturę kolagenu. Efekt to
spłycenie zmarszczek oraz młodszy wygląd.

Regenerujący preparat do codziennej pielęgnacji dla skór
wokół oczu z objawami zmarszczek i utraty sprężystości.
Matrix-Peptide poprawia oraz wzmacnia strukturę kolagenu.
Olejek z kamelii japońskiej odbudowuje warstwę lipidową,
tym samym spłycając zmarszczki. Ekstrakt z czerwonej algi
oraz proteiny jedwabiu nadają skórze gładkość i utrzymują
prawidłowe nawilżenie. Wskazany również pod makijaż.

(KREM UZUPEŁNIAJĄCY ZMARSZCZKI)

Re CONTOUR CREAM

(KREM POPRAWIAJĄCY KONTUR TWARZY)
Ujędrniający krem 24h o działaniu spłycającym zmarszczki
i poprawiającym strukturę skóry. Poprawia kontur twarzy
oraz wzmacnia strukturę kolagenu. Dodatek olejku babassu
oraz olejku z kamelii japońskiej bogaty w kwas gamma
linolenowy wbudowuje się w ceramidy skóry i uelastycznia.
Efekt jędrna skóra.

Re PAIR ONE DROP

(KASZMIROWE SERUM REGENERUJĄCE)
Wystarczy jedna kropla tego drogocennego serum aby nadać
skórze aksamitną gładkość i elastyczność. Dzięki zwartości
kompleksu olejków z: wiesiołka, wit.F, kamelii japońskiej oraz
ceramidów to cudowne serum wbudowuje się w skórę,
uzupełniając nawilżenie naskórka. Wygładza skórę i przywraca jej witalność i blask. Świetne pod krem na noc.
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(KREM WYPEŁNIAJĄCY ZMARSZCZ NA OKOLICE OCZU I UST)

Re DECOLLETE

(UJĘDRNIAJĄCY KREM NA SZYJĘ I DEKOLT)
Spłyca zmarszczki i mocno wygładza. Matrix-Peptide
poprawia sprężystość oraz wzmacnia strukturę kolagenu
powodując widoczny wzrost elastyczności i napięcia. Zawiera
masło z oliwek oraz olejkiem z kamelii japońskiej, który silnie
regeneruje i napina naskórek. Do stosowania 2x dziennie.

PERFECT AGE
Kompleksowa pielęgnacja wygładzająca zmarszczki mimiczne na bazie macierzystych komórek kwiatów dzikiej
jabłoni polecana dla każdego typu skóry. Linia łączy najnowsze odkrycia z dziedziny dermatologii i zdobyła
prestiżową nagrodę Innovation Award 2009.

LINE FILLER

CELL LIFT

Wyjątkowy preparat wygładzający zmarszczki
i polepszający sprężystość skóry. Należy
nałożyć wzdłuż przebiegu zmarszczek i linii.
Kosmetyk silnie je wypełnia powodując, ze są
mniej widoczne.

Krem liftingujący i ujędrniający skórę. Dzięki
zawartości witaminy C stymuluje powstawanie
kolagenu. Napina skórę i zapewnia długotrwały
lifting i redukcję zmarszczek.

SKIN RESULTS 20

(NAPINAJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCY KREM NA OKOLICE
OCZU I UST)

(ZASTRZYK NIWELUJĄCY ZMARSZCZKI)

(KREM LIFTINGUJĄCY I UJĘDRNIAJĄCY SKÓRĘ)

(SERUM Z KWASAMI OWOCOWYMI)

Odmładzające serum na noc dla każdej cery.
Wygładza skórę i zmarszczki, nawilża i wyrównuje koloryt skóry. Zmniejsza przebarwienia,
niedoskonałości i pigmentację.
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EYE&LIP

Napinająco-rozświetlający krem na okolice
oczu i ust na zmarszczki mimiczne. Zawartość
Argireline nadaje mu działanie botox-like i silnie
nawilża. Wyraźnie wygładza powierzchnię skóry
i rozświetla okolice oczu i ust. Doskonały preparat pod makijaż.

DERMA CONTROL
Specjalnie opracowana linia preparatów na bazie Micro-Srebra o działaniu regulującym i antybakteryjnym
do pielęgnacji skóry przetłuszczającej się, problematycznej, ze skłonnością do zaskórników i zmian trądzikowych.

SEBO BALANCE FORMULA

SILVER PURE CONCENTRAT

Lekki balsam matujący dla skór o nadmiernym wydzielaniu sebum.
Działa ściągająco na pory skórne, łagodzi stany zapalne i ogranicza
powstawanie zaskórników. Idealny pod makijaż.

Aktywne serum dla skór problematycznych, tłustych i trądzikowych.
Zawiera Mikro-Srebro o działaniu antybakteryjnym, ściągającym oraz
przyspieszającym gojenie się stanów zapalnych. Chroni skórę przed
powstawaniem nowych zmian zapalnych, wyprysków o krostek trądzikowych.

(KREM MATUJĄCY DLA SKÓR TŁUSTYCH)

(LECZNICZE SERUM DLA SKÓR TRĄDZIKOWYCH)

SKIN NORMALIZING CREAM
(KREM LECZNICZY DLA SKÓR TRĄDZIKOWYCH)

Stworzony do pielęgnacji skóry skłonnej do krostek trądzikowych.
Zawiera kwas salicylowy regulujący złuszczanie oraz olejek z drzewa
herbacianego o właściwościach przeciwzapalnych i łagodzących.

SICCA REPAIR BALM

(KREM DO SKÓRY MIESZANEJ ZE STREFĄ T)

Krem przeznaczony dla skór typowo mieszanych, ze skłonnością do
krostek w strefie T. Łagodzi podrażnienia i głęboko nawilża dzięki
zawartości nanokapsułek hialuronowych uwalniających wilgoć
w skórze.

SILVER BALANCE MASK

(LECZNICZA MASKA DO SKÓR TRĄDZIKOWYCH)

Efektywna maska dzięki zawartości białej glinki działa ściągająco,
normalizuje wydzielanie sebum, matuje skórę. Łagodzi stany zapalne
trądzikowe, nie podrażniając.
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PODSTAWY PIELĘGNACJI DLA KAŻDEGO TYPU SKÓRY
FOAM CLEANSER

A’PEEL PORCELIAN

Dzięki delikatnym perełkom masującym dokładnie oczyszcza skórę

Do każdego typu skóry. Oczyszcza i wygładza skórę nie powodując jej

i usuwa makijaż. Skóra pozostaje czysta i odświeżona.

wysychania. Zawiera olejek z avocado z witaminą E.

SENSI FOAM

FERMENT PEELING

Świetna dla skóry wrażliwej i delikatnej skóry. Dzięki proteinom owsia-

Gwarantuje to 100% skuteczności bez mechanicznego pocierania skóry.

nym łagodzi i chroni skórę przed utratą nawilżenia. Bezzapachowa, bez

Użycie: Płaską łyżeczkę proszku rozprowadzić do konsystencji pianki

barwników i konserwantów.

z płaską łyżeczką toniku, nałożyć na oczyszczona skórę twarzy. Zmyć wodą.

INTELLI GEL

EYE MAKE UP REMOVER

Wspomaga naturalną barierę skóry podczas mycia. Zawiera prebiotyki

Działa łagodząco dzięki zawartości pantenolu. Nawilża (wyciąg

z inuliny oraz ekstrakt z jogurtu dla przywrócenia naturalnego pH skóry.

z kokosa), jest bezbarwny i bezzapachowy.

INTELLI BALM

HYDRO TONIK

Dzięki składnikom aktywnym i odżywczym takim jak olej z pestek

Dla każdego typu skóry. Poprawia stopień nawilżenia skóry, przywraca

moreli, olej z wiesiołka, Wit. E, masło murumuru emulsja nawilża skórę

właściwe PH oraz łagodzi podrażnienia gdyż zawiera pantenol.

(ŻEL DO MYCIA DLA SKÓR TŁUSTYCH)

(SUPERDELIKATNA PIANKA DO DEMAKIJAŻU)

(INTELIGENTNY ŻEL DO MYCIA TWARZY)

(2 W 1 INTELIGENTNA EMULSJA DO MYCIA)

(PEELING GRUBOZIARNISTY)

(PEELING ENZYMATYCZNY DLA SKÓR WRAŻLIWYCH)

(ŻEL DO DEMAKIJAŻU OKOLIC OCZU I UST)

(TONIK NAWILŻAJĄCY)

i działa przeciwrodnikowo.
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