PROTOKOŁY
ZABIEGOWE

TWARZ
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EXPRESS HYDRA 25 min
Nawilżanie to podstawowe działanie pielęgnacyjne każdej cery, które w znacznym stopniu spowalnia starzenie się skóry.
Zabieg Express Hydra poprawia wygląd skóry, powoduje, że staje się jaśniejsza,
bardziej promienista, wygląda świeżo i zdrowo.
Skóra sucha szybciej się starzeje i traci młody wygląd. Przy braku odpowiedniej
porcji nawilżenia, skóra zaczyna się łuszczyć i pojawiają się na niej pierwsze
zmarszczki.

WSKAZANIA

skóra sucha, odwodniona, po nadmiernym opalaniu, przebywaniu w klimatyzowanych
pomieszczeniach lub w związku ze stresującym trybem życia, natychmiastowa poprawa
wyglądu i nawilżenia skóry

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Hydra Evolution, Holy Water Gel/Holy Water Fluid, Glow Mask, Boost

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN, zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER HYDRA EVOLUTION, delikatnie wmasować, odczekać kilka
minut, po czym zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć HOLY WATER GEL/FLUID, odczekać kilka minut, nie zmywać ze skóry.

4

nałożyć cienką warstwę GLOW MASK na 10 min, po czym zmyć wodą i osuszyć.

5

nałożyć BOOST i pozostawić aż do wchłonięcia, nie zmywać.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
zabieg bankietowy

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution
Hydra 24 / Light Again / Boost
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EXPRESS LUNCH 20 min
Szybki zabieg dla zabieganych osób o właściwościach rozświetlających, nawilżających i przeciwutleniających.
Wykorzystanie PHA, antyoksydantów oraz wody elektrolitycznie zjonizowanej gwarantuje natychmiastowy efekt nawodnienia, odbudowy i przywrócenie równowagi skórze. Odzyskuje ona utracony blask, staje się bardziej napięta i elastyczna.

WSKAZANIA

Skóra sucha, odwodniona, pozbawiona blasku, o nierównym kolorycie, z pierwszymi oznakami starzenia, także jako prewencja przeciwstarzeniowa

PROFESJONANLNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Evolution, Gluco Light, Peel Stop, Holy Water Gel/Holy Water Fluid,
Glance, Renovagen, Bio Repair

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN, zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER HYDRA EVOLUTION, delikatnie wmasować, odczekać kilka
minut po czym zmyć wodą i osuszyć.

3

nałożyć GLUCO LIGHT lub GLUCO STRONG na 5 min., zmyć wodą i osuszyć.

4

nałożyć kolejną warstwę GLUCO LIGHT na kolejne 5 min.

5

zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP, po czym zmyć wodą i osuszyć.

6

nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID na całą twarz, a na okolicę oczu i ust
GLANCE, nie zmywać.

7

nałożyć krem RENOVAGEN lub BIO REPAIR.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
zabieg bankietowy

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution
Hydra 24 / Ligh Again
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EXPRESS DETOX 30 min
Stosowane preparaty, o starannie wyselekcjonowanych składnikach, łączą działanie oczyszczające z działaniem stymulującym.
Zabieg przyspiesza mikrokrążenie oraz skutecznie usuwa nagromadzone toksyny. Działa przeciwutleniająco i dotleniająco. Gwarantuje dokładne oczyszczenie
skóry oraz widoczną poprawę jej wyglądu i ogólnej kondycji. Zabieg ten zapewnia skórze potrójne działanie: głębokie oczyszczenie, regenerację oraz wygładzenie drobnych zmarszczek. Ponadto wycisza i normalizuje stany zapalne skóry.
UWAGA! Zastosowanie wyłącznie Gluco nie gwarantuje takich właściwości (niezbędne jest Mando, by stymulować, pobudzać mikrokrążenie i niwelować stany
zapalne skóry)

WSKAZANIA

natychmiastowe oczyszczenie skóry, skóry zanieczyszczone wymagające poprawy ogólnej kondycji skóry

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Evolution, Mando Light, Mando Strong, Gluco Light, Peel Stop,
Glance, H2O, Renovagen, Light Again

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN, zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION, delikatnie wmasować, odczekać kilka minut,
zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć MANDO LIGHT lub MANDO STRONG na 5 min, zmyć wodą i osuszyć
skórę.

4

nałożyć kolejną warstwę GLUCO LIGHT na 5 min (w ostatnich 3 minutach
nałożyć produkt na powieki).

5

zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

6

nałożyć krem RENOVAGEN lub LIGHT AGAIN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
zabieg bankietowy

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:

H2O, Light Again / Renovagen, na powieki Glance
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ACTION YOUNG I
Wiek nastoletni to okres dojrzewania, w którym ciało podlega wielu zmianom
fizjologicznym, znajdującym odzwierciedlenie w kondycji skóry. Ich następstwem
mogą być rozszerzone pory, nadprodukcja sebum, nadmierne rogowacenie ujść
mieszków włosowych, zaskórniki oraz powikłania trądzikowe, które ustępując często
pozostawiają blizny i przebarwienia. Zabieg Action Young dzięki obecności kwasu
migdałowego wykazuje właściwości przeciwzapalne, bakteriobójcze oraz normalizujące czynność gruczołów łojowych. Oczyszcza, odświeża i rozjaśnia skórę, stymulując przy tym procesy odnowy komórkowej. Obecność PHA i antyoksydantów
w widoczny sposób poprawia strukturę i wygląd młodej, problematycznej skóry,
zapewniając jej optymalne nawilżenie i skuteczną prewencję przeciwstarzeniową.

WSKAZANIA

skóra tłusta, łojotokowa, z rozszerzonymi porami, zaskórnikami, hiperkeratozą, przebarwieniami pozapalnymi, tendencją do występowania zmian zapalnych

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Perfect, Mando Light/Mando Strong, Peel Stop, Purity Mask,
C Cube, H2O, Glance, Light Again

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć.

2

nałożyć CLEANSER PERFECT i pozostawić na 2-3 minuty, po czym usunąć
wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć MANDO LIGHT lub MANDO STRONG na min. 5 minut. Zmyć wodą lub
zneutralizować preparatem PEEL STOP i całość usunąć wodą. Osuszyć skórę.

4

nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut. Zneutralizować skórę preparatem
PEEL STOP i usunąć wodą. Osuszyć skórę.

5

nałożyć PURITY MASK i pozostawić na 10-15 minut. Dokładnie zmyć wodą
i osuszyć skórę.

6

zastosować C CUBE, dalej H2O i GLANCE (na powieki i czerwień wargową). Delikatnie wmasować, nie zmywać (można zastosować okluzję przez 10-15 minut).

7

nałożyć LIGHT AGAIN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
co 10-14 dni.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution / Cleanser Perfect
CCube H2O i Light Again / Hydra 24.
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ACTION YOUNG II
Problematyka młodej cery to nie tylko łojotok, hiperkeratoza i trądzik dotyczący całej skóry twarzy.
To bardzo często zanieczyszczona strefa T, w obrębie której występują zaskórniki, nadprodukcja
sebum, czasem wykwity ropne oraz delikatna, wrażliwa i często przesuszona partia obejmująca
policzki. Skóra taka wymaga w pełni indywidualnej pielęgnacji, co jest warunkiem niezbędnym do
przywrócenia równowagi skórze. Działanie ukierunkowane na problematykę skóry nie tylko gwarantuje natychmiastową poprawę jej kondycji, ale przede wszystkim jest wyznacznikiem współczesnej kosmetologii.

WSKAZANIA

Skóry mieszane z zanieczyszczoną strefą T oraz cienką, odwodnioną, wrażliwą lub naczyniową skórą
w partiach bocznych.

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Mando Light, Mando Strong, Gluco Light, Bionik, Peel
Stop, Purity Mask, Calming Mask, C Cube, H2O, Glance, Light Again, Bio Repair

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION na całą twarz lub dwutorowo – CLEANSER PERFECT w strefie
T, a CLEANSER EVOLUTION w pozostałych partiach. Pozostawić na kilka minut, po czym zmyć
wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć w strefie T MANDO LIGHT lub MANDO STRONG na min. 5 minut.

4

na resztę twarzy nałożyć GLUCO LIGHT lub GLUCO STRONG na min. 5 min (przy znacznej
wrażliwości zamiast Gluco zastosować BIONIK na 5 min). Zneutralizować skórę preparatem
PEEL STOP i całość usunąć wodą. Osuszyć skórę.

5

nałożyć GLUCO LIGHT na całą twarz na min. 5 minut. Zneutralizować skórę preparatem PEEL
STOP i usunąć wodą. Osuszyć skórę.

6

nałożyć PURITY MASK na strefę T oraz CALMING MASK na resztę twarzy i pozostawić na 10-15
minut. Dokładnie zmyć wodą.

7

zastosować C CUBE (wyłącznie strefa T), B3 serum (wyłącznie na wrażliwe partie), dalej H2O
(cała twarz) i GLANCE na powieki i czerwień wargową. Delikatnie wmasować, nie zmywać
(można zastosować okluzję przez 10-15 minut z pominięciem partii wrażliwych).

8

nałożyć LIGHT AGAIN na całą twarz lub BIO REPAIR (partie wrażliwe)

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
co 10-14 dni

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution / Cleanser Perfect
C Cube (strefa T)
Holy Water Gel / Fluid
B3 Serum (partia wrażliwa)
Light Again / Bio Repair
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BALANCE I
Trądzik pospolity to najczęstsza dermatoza o przewlekłym przebiegu, pojawiająca się w okresie pokwitania. Ze względu na złożoność problemu (zaburzenia ogólnoustrojowe, wzmożoną stymulację hormonalną, nadprodukcję sebum, hiperkeratozę, nadprodukcję bakterii P. acnes) oraz współtowarzyszące
napięcia emocjonalne, trądzik jest schorzeniem trudnym w leczeniu i pielęgnacji – wymagającym
cierpliwości i współpracy ze strony pacjenta. Zabieg Balance, dzięki obecności kwasów organicznych,
peptydów, antyoksydantów i ozonowanego oleju słonecznikowego, równoważy gospodarkę lipidową skóry, przeciwdziałając procesowi zapalnemu. Działa antybakteryjnie i przeciwutleniająco, hamuje
nadprodukcję sebum, niweluje przebarwienia pozapalne i wzmacnia funkcje obronne skóry.

WSKAZANIA

Skóra tłusta, ze znaczną nadprodukcją sebum, z rozszerzonymi porami, zaskórnikami, trądzikiem grudkowo-krostkowym o niewielkim lub średnim nasileniu, trądzikiem skupionym, ropowiczym o znacznym
nasileniu, ze współtowarzyszącymi cystami, przebarwieniami i bliznami.

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Perfect, Cleanser Evolution, Mando Light, Ozon Oil, Mando Strong, Balance Peel,
Bionik, Peel Stop, Purity Mask, C Cube, H2O, Balance serum, Glance, Light Again

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć.

2

nałożyć CLEANSER PERFECT i pozostawić na 2-3 minuty, po czym usunąć wodą i osuszyć
skórę.

3

nałożyć MANDO LIGHT na min. 5 minut. Zmyć wodą lub zneutralizować skórę preparatem
PEEL STOP i całość usunąć wodą. Osuszyć skórę.

4

rozprowadzić preparat OZON OIL i pozostawić na min. 10 minut. Nie zmywać.

5

nałożyć MANDO STRONG na min. 5 minut. Zmyć wodą lub zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP i całość usunąć wodą. Osuszyć skórę.

6

punktowo, wyłącznie w miejscu zmian ropnych nałożyć BALANCE PEEL na 5 min. Zmyć
wodą lub zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP i całość usunąć wodą. Osuszyć
skórę.

7

nałożyć BIONIK na 5 minut, po czym zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP i usunąć
wodą. Osuszyć skórę.

8

nałożyć PURITY MASK i pozostawić na 10-15 minut. Dokładnie zmyć wodą.

9

zastosować kolejno C CUBE, dalej H2O, BALANCE serum oraz GLANCE na powieki i czerwień wargową. Delikatnie wmasować, nie zmywać (można zastosować okluzję przez 10-15
minut).

10

nałożyć krem LIGHT AGAIN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
co 7-10 dni.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Perfect / Cleanser Evolution
Holy Water Gel lub Fluid
Bio Repair
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BALANCE II
Leczenie dermatologiczne, błędy pielęgnacyjne oraz stres są najczęstszą przyczyną znacznego
uwrażliwienia skóry objętej trądzikiem. Poza występującymi ogniskami ropnymi, pojawia się problem zwiększonej wrażliwości w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym. Pielęgnacja takiej skóry
wymaga przede wszystkim odbudowy jej barier ochronnych i zwiększenia odporności, co niejednokrotnie powoduje także wyciszenie zmian trądzikowych. Zniwelowanie problemu nadwrażliwości,
zwiększa możliwość efektywnego działania z objawami trądziku.

WSKAZANIA

Skóra problematyczna – łojotokowa, trądzikowa – występująca na podłożu nadwrażliwej lub uszkodzonej skóry (oprócz ognisk ropnych występuje uogólniony proces zapalny – zaczerwienienie, podwyższona
ciepłota skóry, nadreaktywność na bodźce zewnętrzne

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Evolution, Bionik, Peel Stop, Balance Peel, Purity Mask, Bio Repair, Hola Water Gel/
Fluid, B3 Serum, H2O

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION i pozostawić na 2-3 minuty, po czym usunąć wodą i osuszyć
skórę.

3

nałożyć BIONIK na 5 minut, po czym zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP i całość
usunąć wodą. Osuszyć skórę.

4

punktowo, wyłącznie na ogniska ropne nałożyć BALANCE PEEL na 5 minut, po czym zneutralizować skórę preparatem PEEL STOP i całość usunąć wodą. Osuszyć skórę.

5

jeśli skóra nie zareagowała podrażnieniem, ponownie nałożyć BIONIK na 5 minut i zneutralizować preparatem PEEL STOP. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

6

na ogniska ropne nałożyć PURITY MASK, na pozostałe partie BIO REPAIR i pozostawić na
10-15 minut. Dokładnie zmyć wodą.

7
8

nałożyć HOLY WATER GEL/FLUID i pozostawić na 2-3 minuty. Nie zmywać.

9

nałożyć krem BIO REPAIR.

nałożyć B3 serum, a dalej H2O (na wrażliwe partie), natomiast C CUBE i BALANCE serum
(na pozostałe partie, koniecznie z pominięciem skóry wrażliwej). Nie zmywać.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
co 7 dni

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution
B3 Serum
Holy Water Gel lub Fluid
Bio Repair
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ACTION PLUS MATURE I
Starzenie się skóry jest nieuniknionym, biologicznym procesem związanym z postępującymi po sobie zmianami adaptacyjnymi komórek, ich aktywności biologicznej i zdolności regeneracyjnych.
Czynniki, które oddziałują na skórę przez większość naszego życia determinują typ starzenia. Starzenie endogenne cechuje się cienką, delikatną, odwodnioną skórą, gdzie objawy starzenia zarysowują się w subtelny sposób, w przeciwieństwie do fotostarzenia, w którym mamy do czynienia
z grubą, szorstką i przebarwioną skórą z mocno zaznaczonymi i głębokimi bruzdami. Podejmowane działania pielęgnacyjne powinny zawsze uwzględniać tę kwestię. Zabieg Action Plus Mature
wykazuje silne właściwości przeciwutleniające i rewitalizujące, poprawia gęstość i napięcie skóry,
poprzez stymulację procesów odnowy komórkowej. Wyrównuje koloryt, głęboko nawilża i odbudowuje uszkodzenia związane z działalnością wolnych rodników.

WSKAZANIA

Skóra z objawami starzenia endogennego (cienka, delikatna, sucha, odwodniona, możliwa nadwrażliwość lub teleangiektazje, delikatne zmarszczki) i fotostarzenia (gruba, z hiperkeratozą, plamami pigmentacyjnymi, cystami naskórkowymi, odwodniona z głębokimi zmarszczkami)

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Gluco Light, Gluco Strong, Mando Light, Mando
Strong, Bionik, Peel Stop, Calming Mask, Holy Water Gel/Fluid, C Cube, PP Complex, H2O, Glance, Renovagen, Boost

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION (starzenie endogenne) lub CLEANSER PERFECT (fotostarzenie) i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć na min. 5 minut GLUCO LIGHT (starzenie endogenne – początek terapii) lub
GLUCO STRONG (starzenie endogenne – kontynuacja terapii i fotostarzenie). Zmyć wodą
lub zastosować PEEL STOP i całość zmyć wodą. Osuszyć skórę.

4

nałożyć na min. 5 minut MANDO LIGHT (starzenie endogenne – początek terapii) lub
MANDO STRONG (starzenie endogenne – kontynuacja terapii i fotostarzenie). Zmyć wodą
lub zastosować PEEL STOP i całość zmyć wodą. Osuszyć skórę.

5

nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut (na 2-3 minuty na powieki), po czym zneutralizować
preparatem PEEL STOP i zmyć wodą. Osuszyć skórę.

6

nałożyć CALMING MASK na 10-15 minut (z okluzją lub bez), po czym wykonać masaż.
Całość dokładnie zmyć wodą.

7

nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID (szczególnie starzenie endogenne) i delikatnie wmasować. Nie zmywać.

8

wmasować w kolejności C CUBE, H2O, PP COMPLEX i GLANCE (powieki, czerwień wargowa). Pozostawić do wchłonięcia (z okluzją lub bez), nie zmywać.

9

zastosować krem RENOVAGEN lub BOOST (głównie starzenie endogenne).

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:

Cleanser Evolution + Holy Water + PP Complex + Boost - starzenie endogenne
Cleanser Perfect + C Cube + PP Complex + Renovagen - fotostarzenie
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ACTION PLUS MATURE II
Skóra starzejąca się przejawia niekiedy bardzo skrajne problemy, takie jak widoczna hiperkeratoza, głębokie zmarszczki w jednej partii oraz nadwrażliwość i zapalenie pojawiające się najczęściej w obrębie policzków. Do takiej sytuacji dochodzi
najczęściej pod wpływem długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV, przy
jednoczesnym uszkodzeniu barier lipidowych naskórka. Pielęgnacja takiej skóry
powinna być ukierunkowana na działanie przeciwzapalne i naprawcze w miejscach uszkodzenia oraz stymulację i rewitalizację miejsc objętych fotostarzeniem.

WSKAZANIA

Skóra miejscowo uszkodzona, z występującą nadwrażliwością i zapaleniem oraz dominującym procesem fotostarzenia.

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU

Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Gluco Light, Mando Strong, Bionik, Peel
Stop, Calming Mask, Holy Water Gel/Fluid, B3 serum, C Cube, PP Complex, H2O, Glance,
Renovagen, Boost

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION (miejsca uszkodzenia) lub CLEANSER PERFECT
(fotostarzenie) i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć GLUCO LIGHT na całą twarz na 5 minut (w miejscach uszkodzenia)
lub dłużej (w pozostałych partiach). Zastosować PEEL STOP (wyłącznie
w miejscach uszkodzenia) i zmyć całość wodą. Osuszyć skórę.

4

nałożyć BIONIK na 5 minut (w miejscach uszkodzenia) oraz MANDO STRONG
na min. 5 minut (fotostarzenie). Zastosować PEEL STOP (wyłącznie w miejscach uszkodzenia) i zmyć całość wodą. Osuszyć skórę.

5

nałożyć BIONIK na 5 minut (w miejscach uszkodzenia) oraz GLUCO LIGHT
na min. 5 minut (fotostarzenie). Nałożyć na całą twarz PEEL STOP, zmyć wodą
i osuszyć skórę.

6

nałożyć CALMING MASK na 10-15 minut (bez okluzji w miejscach uszkodzenia), zrezygnować z masażu. Całość dokładnie zmyć wodą i osuszyć skórę.

7

nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID i delikatnie wmasować. Nie zmywać.

8

nałożyć B3 serum (w miejscach uszkodzenia), w pozostałych partiach w kolejność C CUBE, H2O, PP COMPLEX i GLANCE (powieki, czerwień wargowa).
Pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać.

9

zastosować krem BIO REPAIR lub BOOST (w miejscach uszkodzenia) oraz
RENOVAGEN (fotostarzenie).
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MODI
Profesjonalny zabieg o wysokiej aktywności biologicznej. Łączy synergiczne działanie innowacyjnych peptydów i kwasów organicznych, tworząc kompleks przeciwdziałający chrono- i fotostarzeniu. Modi wspomaga procesy proliferacyjne na
poziomie naskórka i skóry właściwej – indukuje czynność fibroblastów, zwiększając
produkcję neokolagenu, elastyny i GAG. Wzmacnia i odbudowuje granicę skórno-naskórkową, warunkuje remodeling macierzy pozakomórkowej, poprawiając gęstość i nawodnienie skóry. Wzmacnia mechanizmy obronne oraz rozświetla skórę.

WSKAZANIA

Skóra dojrzała z chrono- i fotostarzeniem. Skóra matowa, pozbawiona blasku, o niejednolitym kolorycie i występującymi przebarwieniami, licznymi zmarszczkami, o słabej elastyczności, odwodniona

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU:

Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Gluco Light, Peel Stop, Modi, PP Complex,
Calming Mask, Mask Body Tone, Holy Water Gel/ Fluid, C Cube, H2O, Glance, Renovagen

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY I – wersja z CALMING MASK i masażem
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION (starzenie endogenne) lub CLEANSER PERFECT
(fotostarzenie) i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

4

nałożyć preparat MODI na około 10-15 minut, przy czym przez kilka minut
wmasowywać go w skórę, szczególnie w obrębie zmarszczek. Nie zmywać.

5

nałożyć PP COMPLEX i przez kilka minut wmasowywać go w skórę. Nie zmywać.

6

nałożyć CALMING MASK na 10-15 minut (z okluzją lub bez), po czym wykonać masaż relaksujący. Dokładnie zmyć skórę.

7

rozprowadzić GLUCO LIGHT na min. 5 minut, po czym zneutralizować preparatem PEEL STOP i zmyć wodą. Osuszyć skórę.

8

nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID i delikatnie wmasować. Nie zmywać.

9

wmasować w kolejności C CUBE, H2O i GLANCE (powieki, czerwień wargowa). Pozostawić do wchłonięcia (z okluzją lub bez), nie zmywać.

10

zastosować krem RENOVAGEN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:
co około 10-14 dni.
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PROTOKÓŁ ZABIEGOWY II – opcja z mikronakłuwaniem

i maską BODY TONE

1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER EVOLUTION (starzenie endogenne) lub CLEANSER
PERFECT (fotostarzenie) i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć
skórę.

3

Nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut (na 2-3 minuty na powieki). Zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

4

Nałożyć preparat MODI na około 10-15 minut, przy czym przez kilka minut
wmasowywać go w skórę, szczególnie w obrębie zmarszczek. Nie zmywać.

5

Nałożyć koktajl PP COMPLEX + H2O (proporcje 1:1) i wykonać mikronakłuwanie, osiągając pożądany efekt stymulacji skóry.

6

Nałożyć GLANCE na powieki i czerwień wargową. Nie zmywać.

7

Rozprowadzić alginat MASK BODY TONE i pozostawić na 20 minut. Nie zmywać, wyłącznie delikatnie usunąć resztki maski zwilżonymi opuszkami palców.

8

Zastosować krem RENOVAGEN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

co około 14-21 dni w zależności od intensywności mikronakłuwania.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution/Perfect
C Cube + PP Complex
Renovagen
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BIONIK
Mianem wrażliwości skóry określamy zespół specyficznych objawów, do których
zaliczamy nadreaktywność na bodźce zewnętrzne, skłonność do występowania
rumienia, podwyższoną ciepłotę skóry, uczucie pieczenia, nadmierne uczucie suchości, czy też tendencję do występowania świądu. Warto pamiętać, że kruchość
naczyń włosowatych (kuperoza) oraz trądzik różowaty, także kwalifikują się do
grupy skór wrażliwych. Skuteczna pielęgnacja skóry nadreaktywnej i uszkodzonej
wymaga przede wszystkim odbudowy i wzmocnienia barier ochronnych naskórka, nawilżenia, wyciszenia oraz złagodzenia procesów zapalnych. Ponieważ skóra
wrażliwa dużo szybciej podlega działalności wolnych rodników, ważne, by w odpowiednim momencie wdrożyć także zabiegi o właściwościach antyoksydacyjnych
i lekko stymulujących np. Ferulic.

WSKAZANIA

Skóra nadwrażliwa, z tendencją do występowania rumienia, uszkodzona i podrażniona,
teleangiektazje, trądzik różowaty, występujący świąd

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU:

Make Down, Cleanser Evolution, Bionik, Gluco Light, Peel Stop, Calming Mask lub Mask Body
Tone, Holy Water Gel lub Fluid, B3 serum, H2O, Glance, Bio Repair lub Boost.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY I – z CALMING MASK
1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER EVOLUTION i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

Nałożyć BIONIK na 5 minut (pierwszy zabieg), po czym zastosować PEEL STOP,
zmyć całość wodą i osuszyć skórę. W kolejnych zabiegach:
A. można intensyfikować fazę peelingu poprzez dwu- lub trzykrotne nałożenie
BIONIK (każda warstwa na około 5 minut). Po każdej warstwie zastosować
PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.
B. przy współtowarzyszącej suchości skóry, stosujemy naprzemiennie BIONIK
z GLUCO LIGHT (2-3 warstwy każda na ok. 5 minut). Po każdej warstwie
zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

4

Na powieki nałożyć GLUCO LIGHT na 2-3 minuty, po czym zastosować PEEL
STOP, zmyć wodą i osuszyć.

5

Aplikacja CALMING MASK na 15-20 minut (bez okluzji i masażu). Całość
dokładnie zmyć wodą.

6

Nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID i delikatnie wmasować. Nie zmywać.
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7

Nałożyć B3 serum (na partie wrażliwe) i/lub H2O (w miejscach wymagających nawodnienia) oraz GLANCE (na powieki i czerwień wargowa). Pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać.

8

Zastosować krem BIO REPAIR lub BOOST.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY II – z maską BODY TONE
1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER EVOLUTION i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

Nałożyć BIONIK na 5 minut (pierwszy zabieg), po czym zastosować PEEL STOP,
zmyć całość wodą i osuszyć skórę. W kolejnych zabiegach:
A. można intensyfikować fazę peelingu poprzez dwu- lub trzykrotne nałożenie
BIONIK (każda warstwa na około 5 minut). Po każdej warstwie zastosować
PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.
B. przy współtowarzyszącej suchości skóry, stosujemy naprzemiennie BIONIK
z GLUCO LIGHT (2-3 warstwy każda na ok. 5 minut). Po każdej warstwie
zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

4
5
6
7
8

Na powieki nałożyć GLUCO LIGHT na 2-3 minuty, po czym zastosować PEEL
STOP, zmyć wodą i osuszyć.
Nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID i delikatnie wmasować. Nie zmywać.
Nałożyć B3 serum (na partie wrażliwe) i/lub H2O (w miejscach wymagających nawodnienia) oraz GLANCE (na powieki i czerwień wargowa). Pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać.
Nałożyć MASK BODY TONE na około 20 minut. Nie zmywać, jedynie usunąć
pozostałość zwilżając brzegi maski.
Zastosować krem BIO REPAIR lub BOOST.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

co 7 dni w ilości około 3-4 zabiegów.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution
B3 Serum + H2O
Bio Repair / Boost
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NEAT
Neat to protokół przygotowujący skórę do manualnego oczyszczania, bez konieczności użycia wapozonu. Zabieg zmiękcza warstwę rogową, odblokowuje ujścia
mieszków włosowych, ułatwiając redukcję zaskórników oraz zmian grudkowo –
krostkowych. Normalizuje wydzielanie sebum, działa przeciwzapalnie oraz hamuje
namnażanie bakterii patogennych, zapobiegając powstawaniu nowych ognisk
zapalnych. Obecność PHA generuje znaczne ilości wody w wierzchnich warstwach
naskórka, co powoduje poprawę nawodnienia i miękkości skóry, wzmacniając
przy tym jej funkcje naprawcze i obronne.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY I
WSKAZANIA

Skóry tłuste, z hiperkeratozą, mocno zanieczyszczone zaskórnikami, z tendencjami
zapalnymi

PROFESJONALNE PREPARATY DO ZABIEGU:

Make Down, Cleanser Perfect, Mando Light, Gluco Light, Peel Stop, Purity Mask, Holy
Water Gel/Fluid, C Cube, H2O, Glance, Bio Repair/ Light Again

1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER PERFECT i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć
skórę.

3
4

Nałożyć MANDO LIGHT na min. 5 minut. Zmyć samą wodą i osuszyć skórę.

5

Wykonać manualne oczyszczenie skóry.

6

Nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut (2-3 minuty na powieki), po czym zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

7

Nałożyć PURITY MASK na 15 minut, po czym zmyć wodą i osuszyć skórę.

8

Nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID i delikatnie wmasować. Nie zmywać.

9

Wmasować w kolejności C CUBE, H2O i GLANCE (powieki, czerwień wargowa). Pozostawić do wchłonięcia (z okluzją lub bez), nie zmywać.

10

Nałożyć ponownie MANDO LIGHT na min. 5 minut. Zmyć wodą lub zneutralizować PEEL STOP, po czym usunąć całość wodą i osuszyć skórę.

Nałożyć krem BIO REPAIR lub LIGHT AGAIN.
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PROTOKÓŁ ZABIEGOWY II
WSKAZANIA

Skóry mieszane – zanieczyszczona strefa T (zaskórniki otwarte, zamknięte, tendencje
zapalne) oraz sucha, odwodniona, wrażliwa lub naczyniowa skóra na policzkach
Skóry tłuste – nieznacznie zanieczyszczone zaskórnikami, bez hiperkeratozy, wrażliwe, i/lub odwodnione

PROFESJONALNE PREPARATY UŻYTE W ZABIEGU:

Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Gluco Light, Mando Light, Bionik,
Peel Stop, New Tan Gel, Glance, Bio Repair/Light Again.

1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER PERFECT (partie zanieczyszczone) i/lub CLEANSER
EVOLUTION (partie suche, delikatne, wrażliwe) i pozostawić na kilka minut.
Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

Nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut (cała twarz), po czym zastosować
PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

4

Nałożyć MANDO LIGHT na min. 5 minut (wyłącznie partie zanieczyszczone)
i/lub GLUCO LIGHT na min. 5 minut (partie suche, odwodnione) i/lub BIONIK
na 5 minut (partie wrażliwe, naczyniowe). Nałożyć PEEL STOP, zmyć wodą
i osuszyć skórę.

5

Wykonać manualne oczyszczenie skóry.

6

Nałożyć GLUCO LIGHT (cała twarz) na około 5 minut (2-3 minuty na powieki),
po czym zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

7

Nałożyć NEW TAN GEL na 15 minut (z okluzją). Nie zmywać.

8

Nałożyć GLANCE (powieki i czerwień wargowa) oraz krem BIO REPAIR lub
LIGHT AGAIN.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution / Cleanser Perfect
C Cube + Holy Water
Hydra 24 / Light Again
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FERULIC
Zabieg wykorzystujący właściwości kwasu ferulowego – związku o silnej aktywności antyoksydacyjnej, który naturalnie występuje w ziarnach zbóż np. ryżu, kukurydzy, pszenicy i życie. Ma on szczególną zdolność neutralizowania RFT oraz wolnych
rodników tlenowych, które uszkadzając struktury komórkowe i pozakomórkowe,
przyczyniają się do przedwczesnego starzenie się skóry. Kwas ferulowy wykazuje
także właściwości przeciwzapalne oraz posiada zdolność absorbowania promieniowania słonecznego w pełnym zakresie UVB i częściowo UVA, zwiększając tym
samym ochronę przeciwsłoneczną skóry. Biorąc pod uwagę fakt, że na aktywność
wolnych rodników narażona jest każda skóra, niemal w każdych warunkach, zabiegi antyoksydacyjne stają się nieodzownym elementem pielęgnacyjnym. Ma
to szczególne znaczenie w przypadku skór z przewlekle występującym procesem
zapalnym (trądzik pospolity, różowaty, skóry nadreaktywne).

WSKAZANIA

Skóry młode – jako prewencja anti-age oraz skóry z objawami starzenia endogennego
i fotostarzenia w połączeniu z innymi zabiegami o właściwościach przeciwstarzeniowych.

PROFESJONALNE PRODUKTY UŻYTE DO ZABIEGU:

Make Down, Cleanser Evolution / Cleanser Perfect, N-Ferulic Peel, Bionik / Gluco Light, Peel
Stop, Glow Mask / Mask Body Tone, Boost, Bio Repair, C Cube, Glance, Holy Water Gel / Fluid,
Bio Repair

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY I – skóry wrażliwe, nadreaktywne, trądzik
pospolity, różowaty (jako uzupełnienie zabiegu BIONIK)
1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER EVOLUTION i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

Nałożyć N-FERULIC PEEL na min. 5 minut. Zmyć wodą lub zastosować PEEL
STOP – zmyć i osuszyć skórę.

4

Nałożyć kolejną warstwę N-FERULIC PEEL na min. 5 minut. Zmyć wodą lub
zastosować PEEL STOP – zmyć i osuszyć skórę.

5

Nałożyć BIONIK na około 5 minut (w tym czasie na 2-3 minuty GLUCO LIGHT
na powieki). Zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

6

Nałożyć HOLY WATER GEL lub FLUID i delikatnie wmasować. Nie zmywać.

7

Nałożyć MASK BODY TONE na około 20 minut. Nie zmywać, jedynie usunąć
pozostałość maski zwilżonymi opuszkami palców.

8

Nałożyć krem BIO REPAIR
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CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Częstotliwość zabiegów: najlepiej co 7-10 dni.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY II – każda skóra z wyjątkiem występują-

cej nadwrażliwości

1

Wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN. Zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

Nałożyć CLEANSER EVOLUTION (każda skóra) lub CLEANSER PERFECT (skóra
tłusta, strefa T, fotostarzenie) i pozostawić na kilka minut. Zmyć wodą i osuszyć
skórę.

3

Nałożyć N-FERULIC PEEL na min. 5 minut. Zmyć wodą lub zastosować PEEL
STOP – zmyć i osuszyć skórę.

4

Nałożyć kolejną warstwę N-FERULIC PEEL na min. 5 minut. Zmyć wodą lub
zastosować PEEL STOP – zmyć i osuszyć skórę.

5

Nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 minut (na 2-3 minuty na powieki). Zastosować PEEL STOP, zmyć wodą i osuszyć skórę.

6

Nałożyć BOOST lub BIO REPAIR, a następnie GLOW MASK na około 15 minut.
Zmycie wodą i osuszenie.

7

Nałożyć C CUBE, GLANCE (powieki i czerwień wargowa) oraz krem LIGHT
AGAIN lub RENOVAGEN.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

Częstotliwość zabiegów: co około 10-14 dni

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution
CCube + Boost LCS
Light Again / Renovagen
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COLOR SUN
Zabieg przed i po ekspozycji na promienie słoneczne. Delikatnie wygładza naskórek zwiększając odnowę komórkową, sprawia, że skora staje się miękka, gładka
i o jednolitym kolorycie. Ułatwia opalanie się, zwłaszcza w przypadku skóry zniszczonej, suchej, tłustej i zanieczyszczonej. Zabieg Color Sun aktywuje działania przeciwutleniające, uzdrawia i naprawia tkanki dotknięte stanem zapalnym. Przedłuża
efekt opalenizny.

WSKAZANIA

Polecany dla każdego rodzaju skóry, nawet najbardziej wrażliwej i delikatnej, tuż przed,
lub od razu po ekspozycji na słońce lub solarium.

PROFESJONALNE PRODUKTY DO ZABIEGU:

Make Down, Cleanser Evolution, Cleanser Perfect, Gluco Light, Mando Light, New Tan Gel,
Light Again, Bio Repair, Peel Stop

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
1

wykonać demakijaż preparatem MAKE DOWN - zmyć wodą i osuszyć skórę.

2

nałożyć CLEANSER EVOLUTION (skóra sucha, normalna, wrażliwa) lub PERFECT CLEANSER (skóra łojotokowa, strefa T), delikatnie wmasować, odczekać
kilka minut - zmyć wodą i osuszyć skórę.

3

nałożyć GLUCO LIGHT na min. 5 min - zmyć wodą i osuszyć skórę.

4

nałożyć MANDO LIGHT na min. 5 min, zneutralizować PEEL STOP - zmyć i osuszyć skórę.

5
6

nałożyć NEW TAN GEL i pozostawić pod okluzją na 15 min. - nie zmywać
na zakończenie nałożyć LIGHT AGAIN lub BIOREPAIR

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGÓW:

1 raz w tygodniu lub 1 raz na 4 dni. Po zakończonym zabiegu możliwa jest ekspozycja na
słońce lub wizyta w solarium.

PRODUKTY DO KURACJI DOMOWEJ:
Cleanser Evolution
Biorepair / Light Againg
Total Sun Cream 50+
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KARTA PACJENTA
DATA URODZENIA

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL

UWAGI

DOTYCHCZASOWA PIELĘGNACJA DOMOWA:

Jestem w ciąży ( podać w którym tygodniu) / nie jestem w ciąży
Karmię piersią / nie karmie piersią
Jestem w trakcie miesiączki (proszę wskazać, który to dzieńi) / nie jestem w trakcie miesiączk:
Mam tendencje do złego gojenia ran lub /i bliznowców / nie mam tendencji do złego gojenia ran lub /i bliznowców :
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Przyjmuję leki ......................................................................................................................................................................................................................................................
Jestem uczulony/a na leki (wskazać na jakie i jaka jest reakcja alergiczna organizmu w przypadku podania ) / nie jestem uczulony/a na żadne leki
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Jestem uczulony/a na pokarmy np. białko ( wskazać na jakie i jaka jest reakcja alergiczna organizmu w przypadku podania )
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Proszę wymienić przebyte dotychczas choroby przewlekłe:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Proszę wskazać czy aktualnie choruje na przewlekłe choroby( jeśli tak, to od kiedy i na jakie należy wymienić ) / aktualnie nie choruje na choroby przewlekłe
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Proszę wskazać przebyte operacje i zabiegi, z szczególnym uwzględnieniem ewentualnych powikłań
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Proszę wskazać aktualny stan zdrowia (dobry, zły, średni) .....................................................................................
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem mojego aktualnego zdrowia i przebytymi chorobami.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na wykonanie zdjęć fotograficznych mojego przypadku do celów dokumentacyjnych i naukowych, a także na publikacje w literaturze fachowej pod warunkiem spełnienia wymogu
nierozpoznawalności mojej osoby.
Oświadczam, iż po zapoznaniu się z w/w wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (podkreślić właściwe) na wykonanie wyżej opisanego zabiegu.

DATA

DATA

ZABIEG 1

ZABIEG 1

ZABIEG 2

ZABIEG 2

ZABIEG 3

ZABIEG 3

ZABIEG 4

ZABIEG 4

ZABIEG 5

ZABIEG 5

ZABIEG 6

ZABIEG 6

WYKONANY ZABIEG

WYKONANY ZABIEG

ILOŚĆ ZALECANYCH
ZABIEGÓW:

ILOŚĆ ZALECANYCH
ZABIEGÓW:

KURACJA DOMOWA:

KURACJA DOMOWA:
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DATA, CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO

B-Dream Cream 200 ml

Holy Water Gel 100 ml

B-Dream Fresh 200 ml

Holy Water Serum 30 ml

B-Dream Plus Crema 200 ml

Krem “Start” 500 ml, 1000 ml

B-Dream Sun Crema 200 ml

Less 20 30 ml

B-Love Cream 200 ml

Light Again 50 ml, 150 ml

B3 Serum 30 ml

Make Down 200 ml, 500 ml

Balance Peel 30 ml

Mando Light 125 ml

Balance Serum 50 ml

Mando Strong 125 ml

Bionik 50 ml

Mask Body Tone 1000 ml

Bio Repair 50 ml, 100 ml

Modi 50 ml

Błoto Fango Cellulite 1300 ml

Modi Cream 50 ml

Błoto Fango Osmotico 1300 ml

N-Ferulic 125 ml

Boost 30 ml

New Tan Gel 150 ml

Calming Mask 150 ml

Oil Tech 250 ml

Ccube 30 ml, 100 ml

Ozone Oil 100 ml

Cinderella 100 ml

Peel Stop Neutralizzatore 150 ml

Cleanser Hydra Evolution 200 ml, 500 ml

PP-Complex 50 ml

Cleanser Hydra Perfect 200 ml, 500 ml

Pro Sun Cream 500 ml

Color Sun Creama Fluida 50 ml

Pro Sun Peel 3.0 500 ml

Fluid Body Tone 125 ml

Purity Mask 150 ml

Gel Tecnico Veicolante 500 ml

Renovagen 50 ml, 150 ml

Glance 30 ml

Rewind Body Cream 250 ml

Glow Mask 150 ml

Seven Plus 50 ml

Gluco Light 125 ml

Skin Scratch 250 ml

Gluco Strong 125 ml

Sun System Attivatore 200 ml

H2O 30 ml, 150 ml

Tommy 45 200 ml

Hydra 24 50 ml

U-Face 100 ml

Holy Water Fluid 100 ml
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B-Dream Cream 200 ml
Wygładzający, nawilżający krem do ciała. Produkt opracowany z myślą o skórze odwodnionej, bez powietrza, suchej i złuszczającej się. Wykazuje silne działanie ujędrniające i nawilżające, wygładzające i przeciwutleniające. Pobudza skórę do regeneracji i głębokiej odbudowy komórkowej.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas glikolowy, kwas migdałowy, betaina, glukonolakton, kwas salicylowy, kwas hialuronowy, chrząstnica, witamina E.
B-Dream Fresh 200 ml
Lekka, nie pozostawiająca tłustej warstwy emulsja, która zapewnia skórze jedwabistą gładkość, miękkość, nawilżenie, odżywienie i odświeżenie. Szybko się wchłania, nadaje elastyczność i przedłuża opaleniznę
SKŁADNIKI AKTYWNE: aloes, lipomoist, olejek z orzechów laskowych, olejek awokado, bisabolol, pantenol, olejek kokosowy,
lukrecja.
B-Dream Plus Crema 200 ml
Kremowy fluid do ciała, bardzo wysoki poziom ochrony. Doskonały do jasnych karnacji, które wyjątkowo łatwo ulegają oparzeniom i opalają się z dużym trudem (fototypy 1-2). Formuła zawiera kompleks cennych lipidów i skrobię ryżową o właściwościach zmiękczających i nawilżających. Gamma oryzanol i witamina E zapewniają działanie przeciwutleniające i hamujące
wolne rodniki. Nakładanie kremu podczas ekspozycji na słońce zapewnia ochronę, nawilżenie, odżywienie i elastyczność
skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: gamma oryzanol, witaminę E, skrobię ryżową, olejek arganowy, olejek z awokado.
B-Dream Sun Crema 200 ml
Kremowy fluid do ciała.Zawiera kompleks cennych lipidów o właściwościach zmiękczających i nawilżających oraz gamma
oryzanol i witaminę E o działaniu przeciwutleniającym i hamującym wolne rodniki. Stosowanie produktu podczas opalania
zapewnia ochronę, odżywienie i uelastycznienie skóry, która staje się gładka i jest zabezpieczona przed nadmiernym odwodnieniem spowodowanym słońcem i solą morską. Dodatkowo produkt podkreśla koloryt i naturalną opaleniznę. Zawiera
„Tan Activating Bronzer” - innowacyjny kompleks będący bioaktywatorem syntezy melaniny przyspieszającym powstawanie
opalenizny.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Gamma oryzanol, peptyd Sun, witaminę E, tyrozynę i olejek z awokado, olejek ryżowy.
B-Love Cream 200 ml
Emulsja do pielęgnacji biustu. Produkt łatwo się wchłania. Dzięki odżywczym składnikom ujędrnia i wygładza.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton, kwas laktobionowy, arganina, kwas ksymeninowy.
B3 Serum 30 ml
Serum działające kojąco, naprawczo i ochronnie. Produkt przeznaczony do silnie zaczerwienionych obszarów twarzy.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas azelainowy, kwas laktobionowy, glukonolakton.
Balance Peel pH 3.0 30 ml
Specjalnie dla skóry z trądzikiem, w przypadkach nadmiernego wydzielania sebum, rozszerzone pory. Działa oczyszczająco,
reguluje i normalizuje wydzielanie sebum.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas migdałowy, glukonolakton PHA, kwas glikolowy, kwas salicylowy, kwas pirogronowy, kwas azelainowy.
BALANCE SERUM
Serum działające oczyszczająco, normalizująco i ochronnie. Odpowiednie do cery trądzikowej, objętej stanem zapalnym,
z rozszerzonymi porami, przetłuszczającej się.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas laktobionowy, kwas azelainowy, kwas salicylowy, boswellia.
BIONIK pH 3,0
Działa kojąco, eliminuje zaczerwienienie, wycisza, ściąga. Ma silne działanie antyoksydacyjne i nawilżające. Wskazany do
bardzo delikatnej skóry, wrażliwej, reaktywnej, suchej, alergicznej, naczynkowej, z trądzikiem różowatym.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas laktobionowy PHA, glukonolakton PHA, witamina B3, kwas azelainowy
BIO REPAIR
Płynny krem do twarzy redukujący zaczerwienienia. Odżywczy, kojący, nawilżający. Skóra sucha i odwodniona, wrażliwa
i bardzo reaktywna. Pobudza skórę nadając jej elastyczność, miękkość, nawilżenie oraz jednolity koloryt.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton PHA, lipomoist, aloes zwyczajny, bisabolol, rumianek, olej z awokado, olej ze słodkich
migdałów.
BŁOTO ANTYCELLULITOWE
Produkt na bazie gotowej do użycia zielonej glinki oraz ekstraktów roślinnych i soli z morza martwego. Zabieg niwelujący
niedoskonałości spowodowane cellulitem. Wyraźna poprawa wymiany komórkowej poprzez przyspieszenie metabolizmu
komórek i redukcja nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Daje przyjemne wrażenie lekkości oraz pozostawia skórę nawilżoną
i pełną blasku.
SKŁADNIKI AKTYWNE: alga brunatna, kapsaicyna, bluszcz pospolity, guarana.
BŁOTO OSMATYCZNE
Produkt na bazie gotowej do użycia zielonej glinki oraz ekstraktów roślinnych i soli z morza martwego. Zabieg niwelujący
niedoskonałości spowodowane cellulitem. Poprawa wymiany komórkowej poprzez przyspieszenie metabolizmu komórek
i redukcja nagromadzonej tkanki tłuszczowej. Daje przyjemne wrażenie lekkości oraz pozostawia skórę nawilżoną i pełną
blasku.
SKŁADNIKI AKTYWNE: sole z morza martwego, wąkrotka azjatycka, escyna.
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Boost 30 ml
Zaawansowana kuracja do skóry twarzy. Sprzyja właściwemu funkcjonowaniu bariery ochronnej skóry, dzięki przywracaniu
porównywalnej do ciekłych kryształów, fizjologicznej struktury hydro lipidowej warstwy rogowej naskórka. Odpowiednia do
każdego rodzaju skóry, szczególnie do pozbawionej płaszcza lipidowego, suchej, odwodnionej i wrażliwej.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Ceramidy, Fitosfingozyna, Cholesterol, wolne kwasy tłuszczowe, olejek jojoba, witamina E, Electrolized
Deoxidized Ionized Water
CALMING MASK
Kremowa maska o działaniu kojącym, łagodzącym i redukującym rumień. Dla każdego rodzaju cery, szczególnie polecana w przypadku skóry wrażliwej, zaczerwienionej i podrażnionej. Nawilża i odżywia, a także przywraca jej naturalną barierę
ochronną.
SKŁADNIKI AKTYWNE: olej jojoba, olej ze słodkich migdałów, bisabolol, jagoda.
CCUBE
Intensywne serum do twarzy z 15% zawartością czystej witaminy C,5% zawartością witaminy E i bioflawonoidami. Wskazania
dla skóry z widocznymi objawami starzenia, wrażliwej, naczyniowej, z przebarwieniami, a także trądzikowej.
SKŁADNIKI AKTYWNE: stabilizowana witamina C 15%, witamina E 5%, bioflawonoidy
CINDERELLA
Krem na dłonie i stopy. Ma działanie kojące, odżywcze i wygładzające, usuwa stwardnienia, regeneruje stwardnienia, regeneruję skórę i chroni przed pękaniem naskórka.
SKŁADNIKI AKTYWNE: mocznik 50%, kwas mlekowy, kwas salicylowy, kwas glikolowy.
CLEANSER HYDRA EVOLUTION
Delikatna emulsja oczyszczająca. Idealna dla cery wrażliwej i delikatnej. Nie narusza naturalnego płaszcza hydrolipidowego
skóry. Oczyszcza cerę głęboko i delikatnie, nasycając ją przy tym cennymi substancjami nawilżającymi i odżywczymi.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas migdałowy w kompleksie amfoterycznym, glukonolakton, żel aloesowy, kwas hialuronowy, olejek
z kiełków pszenicy, olej ze słodkich migdałów, witamina E.
CLEANSER HYDRA PERFECT
Żel oczyszczający.Odpowiedni do cery mieszanej ze skłonnościami do przetłuszczania się i zaskórnikami. Głęboko oczyszcza
skórę bez naruszenia jej bariery ochronnej. Redukuje łojotok, zwęża ujścia gruczołów łojowych pozostawiając ją świeżą i pełną
blasku.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas migdałowy, glukonolakton, kwas salicylowy
COLOR SUN CREAMA FLUIDA
Dzienny krem do twarzy o lekkiej konsystencji i szybkim wchłanianiu. Opracowana z myślą o wszystkich rodzajach skóry,
zapewnia ważną bio ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez promienie UV i hamuje fotostarzenie. Poprawia
koloryt i przedłuża opaleniznę ochraniając struktury komórkowe skóry. Doskonały jako baza pod makijaż, utrzymuje nawilżenie
i odżywienie tkanek. W przypadku długotrwałej ekspozycji na słońce zaleca się nakładać produkt kilka razy dziennie.
SKŁADNIKI AKTYWNE: butyryl pentapeptyd(peptyd sun), glukonolakton, tyrozyna, betaina.
FLUID BODY TONE
Serum idealne do skóry biustu, wewnętrznej strony ramion i ud, brzucha. Stymuluje i poprawia funkcjonowanie komórek, reorganizuje i odbudowuje strukturę wszystkich warstw skóry przywracając i/lub wzmacniając tkankowe sygnały anaboliczne oraz
spowalnia procesy kataboliczne w strukturach skóry i chroni przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez czynniki zarówno
wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Kompleks kwasów PHA – AHA (glukonolakton, kwas laktobionowy, kwas glikolowy) w aminokwasowym
amfoterycznym roztworze tamponującym, argininę, mocznik, niacynamid, pantenol, witaminę A, glukonian potasu, betainę,
karnozynę, kwas ksymenowy (kwas santalbico), ekstrakt z sosny zwyczajnej oznaczony jako piknogenol, ekstrakt z ostropestu
plamistego oznaczony jako sylimaryna, sok z aloesu, melatoninę, kompleks peptydów pozyskiwanych z młodziwa,cyklopeptyd – 5, melatoninę, palmitoyl tripeptyd – 28, acetyl heksapeptyd – 20, kwas 18 beta glicyryzynowy, witaminę E, beta - karoten.
GEL TECNICO VEICOLANTE
Żel przewodzący. Może być używany samodzielnie lub przy zabiegach aparaturowych (elektroporacji, ultradźwięków). Poprawia strukturę skóry dając efekt elastycznej, jędrnej, miękkiej i nawilżonej skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: fosfolipidy, ekstrakt z morszczyna, ekstrakt z ruszczyka kolczastego, ekstrakt z bluszczu, kofeina, karnityna,
escyna, jod organiczny, tripeptyd- 1, ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej, olejek cytrynowy.
GLANCE
Serum na okolice oczu i ust. Ujędrnia, wygładza i rozjaśnia skórę czyniąc ją bardziej elastyczną i gładką. Dzięki zastosowaniu
biotechnologii najnowszej generacji i innowacyjnego kompleksu peptydowego jest w stanie znacznie zredukować nieestetyczne cienie pod oczami, a także usunąć ich siny kolor, odmładzając spojrzenie i ujednolicając koloryt skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: tetrapeptide-14, acetyl tetrapeptide-5, klatraty, kwas hialuronowy.
GLUCO LIGHT pH 3.5 - GLUCO STRONG pH 3.0
Peeling nawilżający, rozświetlający, uelastyczniający i zwiększający gęstość. Redukuje widoczne drobne zmarszczki. Przeznaczony dla skór delikatnych z pierwszymi oznakami starzenia, odwodnionych, z licznymi zaczerwienieniami. Przeznaczony również dla jasnej karnacji, wyrównuje nierównomierny koloryt.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton PHA, kwas jabłkowy, kwas laktobionowy PHA, kwas fitowy, kwas elagowy, rutyna (występuje tylko w formule Gluco Strong).
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H2O
Intensywne serum hipernawilżające o świeżej i jedwabistej konsystencji. Wskazane dla skóry suchej, odwodnionej, wrażliwej,
reaktywnej, mieszanej, łojotokowej, zanieczyszczonej. Pobudza odbudowę komórek, przywraca twarzy natychmiastowy
blask, jedwabistość i miękkość.
SKŁADNIKI AKTYWNE: lipomoist, betaina, kwas hialuronowy, glukonolakton PHA, ceramidy, kwas mlekowy.
HYDRA 24
Aksamitny i nietłusty krem, dający natychmiastowe i przyjemne uczucie jędrności i gęstości, dzięki swojej innowacyjnej formule
głęboko penetrującej skórę. Synergiczne działanie związków bio-funkcjonalnych zapewnia trójfazowe nawilżenie (warstwy rogowej
naskórka, naskórka, skóry właściwej), wzmacniając przy tym strukturę naskórka i zachowując równowagę osmotyczną komórki.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton, kwas mlekowy, ceramidy, kwas hialuronowy, lipomoist, betaina.
Glow Mask 150 ml
Intensywna kuracja antyoksydacyjna, przeciwrodnikowa, łagodząca i detoksykująca. Działa przeciwko zanieczyszczeniom
środowiska. Glow Mask można stosować we wszystkich zabiegach przeciwstarzeniowych i jest szczególnie wskazany w leczeniu skór dojrzałych, odwodnionych, hipotonicznych, matowych, wrażliwych, nadreaktywnych i łatwo zaczerwienionych,
z przebarwieniami i po długotrwałej ekspozycji na promienie UV.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kopleks z białą glinką, tlenkiem cynku, kwas ferulowy, gamma-Orizanol, N-Acetyloglukozamina (NAG),
metylo-sulfonylometan (MSM), glukonolakton, ksylitol, erytruloza, betaina, Pantenol, rekonstytuowany NMF, Chondrus crispus,
ekstrakt z rumianku miareczkowany w Apigeninie.
Holy Water Fluid 100 ml / Holy Water Gel 100 ml/ Holy Water Serum 30 ml
Woda elektrolitycznie zredukowana, odtleniona, jonizowana i alkaliczna (EIW) otrzymywana jest dzięki złożonej metodzie
elektrochemicznej, która w znaczący sposób zmienia chemiczne i fizyczne właściwości wody. Przyjmuje ujemne naładowanie,
właściwości przeciwutleniające, pH zasadowe i znacząco zmienia się jej napięcie powierzchniowe.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Electrolyzed Deoxidized Ionized Water (EIW)
KREM START
Krem Start powstał w laboratoriach Lovely Cosmetics i jest rozwiązaniem, które zrewolucjonizowało koncepty klasycznej kosmetyki. Turbo kosmetyka i technologia próżniowa airless łączą się dając początek innowacyjnemu zabiegowi, który gwarantuje najlepsze rezultaty. Metoda aplikacji: unikalna, bezpieczna (nawet w przypadku delikatnych naczynek), skuteczna,
innowacyjna (bez pocenia się i bez konieczności używania prysznica). Na różne problemy: cellulit, zatrzymywanie wody,
opuchnięty brzuch, miejscowe nagromadzenie tkanki tłuszczowej, skóra atoniczna, uczucie ciężkich nóg.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kofeina guarana, karnityna escyna, kapsaicyna, wąkrotka azjatycka, bluszcz pospolity, kwas ksymeninowy.
LESS 20
Natychmiastowy wypełniacz zmarszczek. Całkowicie eliminuje zmarszczki i nierówności. Zmniejsza wydzielanie łoju, matując
skórę. Głęboko nawilża. Zachowuje właściwości regeneracyjne komórek skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas hialuronowy, ceramidy.
LIGHT AGAIN
Płynny krem o świeżej i jedwabistej konsystencji. Jest idealny do pielęgnacji cery delikatnej, wrażliwej, ziemistej, suchej i odwodnionej. Poprawia elastyczność, redukuje matowy wygląd, zmniejsza zmarszczki mimiczne i nadaje twarzy natychmiastowy blask.
SKŁADNIKI AKTYWNE: ceramidy 1,3,6, fitosfingozyna, kwas ksymenowy, róża mosqueta.
MAKE DOWN
Mleczko do demakijażu polecane dla wszystkich rodzajów skóry. Ma działanie kojące i obkurczające naczynia krwionośne.
SKŁADNIKI AKTYWNE: oczar, rumianek, jagoda, olej ze słodkich migdałów, witamina E.
MANDO LIGHT PH 3.0 - MANDO STRONG PH 2.5
Peeling na bazie kwasu migdałowego działający rewitalizująco, rozświetlająco. Redukuje zmarszczki i przebarwienia. Ma silne
działanie odświeżające. Peeling przeznaczony dla skór normalnych, mieszanych, łojotokowych, dojrzałych, trądzikowych.
Działa rozjaśniająco na powierzchowne przebarwienia.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas migdałowy, glukonolakton PHA, kwas jabłkowy, kwas fitowy, kwas elagowy, kurkuma (występuje
tylko w formule Mando Light), wyciąg z ananasa (występuje tylko w formule Mando Strong).
MASK BODY TONE
Maska na bazie kompleksu polisacharydów, które występują pod nazwą alginatu oraz ekstraktu z morskiej algi Kelp. Charakteryzuje się dużą plastycznością, dzięki której idealnie przylega do skóry w każdym miejscu. Połączona z wodą szybko zmienia
się w kremowy żel, który z łatwością może być nałożony na każdy obszar ciała.
SKŁADNIKI AKTYWNE: ziemia okrzemkowa, alginat z algi Kelp, sole wapnia, olejek z orzechów makadamia, olejek esencjonalny
z pomarańczy, ekstrakt z aceroli, witaminę C, ekstrakt ze spiruliny, witaminę E.
Modi 50 ml
Profesjonalny peeling o wysokim działaniu dermatologicznym. Kojarzy działanie innowacyjnych peptydow z kwasami organicznymi o wysokim stężeniu, tworząc kompleks silnie przeciwdziałający na chrono i fotostarzenie skor dojrzałych. Działa silnie
stymulująco na fibroblasty, zwiększa produkcję neokolagenu, elastyny i glikozaminoglikanow. Regeneruje na poziomie skórno-naskorkowym, poprawia funkcje naskorka, co stanowi kompletne leczenie anty-aging w okolicach twarzy, szyi, dekoltu.
Działa ujędrniająco, odżywczo, intensywnie nawilża, rozjaśnia przebarwienia, spłyca zmarszczki. Przywraca skórze elastyczność, nawilżenie jednocześnie wzmacniając mechanizmy obronne skóry. Skóra po zabiegu staje się jasna, gładka, miękka
i jedwabista.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas glikolowy, glukonolakton, kwas laktobionowy, arginina, peptydy, laktoferyna, niacynamid.
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Modi Cream 50 ml
Produkt w postaci emulsji wykazującej powinowactwo ze skórą, którą wyróżnia innowacyjny „Sygnal System Complex” składający się z 17 biomimetycznych peptydów uwalnianych dzięki systemowi „Drone-Like” i zdolnych przywrócić równowagę
skórnych procesów fizjologicznych poprzez naśladowanie wewnętrznych, biochemicznych sygnałów. Emulsję charakteryzuje
również „Skin Active Complex” złożony z kompleksu substancji aktywnych, naturalnie obecnych w skórze, które potrafią odbudować integralność cementu między korneocytami w zwartej i luźnej warstwie rogowej przywracając w ten sposób równowagę funkcjonowania bariery ochronnej skóry. Codzienne stosowanie produktu gwarantuje silne działanie przeciwutleniające,
znaczący wzrost poziomu elastyczności, nawilżenia i napięcia skóry oraz działanie przeciwzmarszczkowe, rozjaśniające przebarwienia i anty „inflammaging” – hamujące starzenie się wynikające z procesów zapalnych.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kompleks biomimetycznych peptydów, Niacyna, betaina, glukonodeltalakton, witamina E, cholesterol,
fitosfingozyna, ceramid 1, ceramid 3, ceramid 6-II, fosfolipidy, kompleks wolnych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasyconych, olejki roślinne, biofermentowane ekstrakty roślinne, kwas ksymenowy, ektoina, kwas poliglutaminowy.
N-Ferulic 125 ml
Peeling wykorzystujący właściwości kwasu ferulowego – związku o silnej aktywności antyoksydacyjnej. Ma on szczególną zdolność neutralizowania RFT oraz wolnych rodników tlenowych, które uszkadzając struktury komórkowe i pozakomórkowe, przyczyniają się do przedwczesnego starzenia się skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas ferulowy, gamma-Orizanol, Glukonolakton, kwas migdałowy, polifenole.
NEW TAN GEL
Żel przywracający równowagę skóry, wzmacnia układ odpornościowy, ujednolica koloryt skóry, poprawia wygląd opalenizny
i pobudza naturalne działanie ochronne. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV i wolnych rodników. Zapobiega fotostarzeniu, redukuje objawy przesuszenia i podrażnień, zmniejszając przy tym wrażliwość naczyń krwionośnych. Nadaje
skórze przyjemną miękkość, blask i nawilżenie.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas boswelliowy, rooibos, tetrapeptide-14.
OIL TECH
Olejek do masażu o właściwościach zmiękczających, odżywczych, nawilżających, o wysokim poślizgu, nie pozostawia tłustej
warstwy.
SKŁADNIKI AKTYWNE: olejek sezamowy, kwas ksymenowy.
OZON OIL
Olej idealny dla skóry trądzikowej, przy rozszerzonych porach, zaskórnikach, skórach mieszanych i zanieczyszczonych. Jest
stosowany przy skórach z nadmiernym wydzielaniem gruczołów łojowych. Stosowany do odzyskania równowagi wydzielania
sebum. Łagodzi zaczerwienienia po depilacji jak również po promieniach UV.
SKŁADNIKI AKTYWNE: czysty olej słonecznikowy wzbogacony w ozonki.
PEEL STOP NEUTRALIZZATORE
Neutralizator do kwasów. Dzięki zdolności buferowej do utrzymania pH na poziomie fizjologicznym umożliwia zahamowanie
działanie kwasów przy jednoczesnym spersonalizowaniu czasu ich działania.
SKŁADNIKI AKTYWNE: arginina, betaina, kwas cytrynowy, cytrynian sodu
PP COMPLEX
Serum o wysokiej zawartości substancji aktywnych. Skóra dojrzała z widocznymi objawami fotostarzenia. Działa tonizująco,
nawilżająco, dając efekt natychmiastowego liftingu. Poprawia napięcie, elastyczność oraz gęstość skóry.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glukonolakton PHA, kompleks peptydowy, kolcowój pospolity, zhydrolizowane białko pszenicy, arginina,
aloes zwyczajny.
PRO SUN CREAM
Krem do ciała o delikatnej, jedwabistej konsystencji, posiada właściwości neutralizujące i tamponujące. Idealny do masaży
po peelingach, szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Dzięki zawartości przyjaznych skórze olejków roślinnych
i mieszanki witamin, aminokwasów i ekstraktów roślinnych wzmacnia system obronny skóry pozostawiają ją nawilżoną, elastyczną, jedwabiście gładką i rozświetloną. Zastosowany po zabiegu PRO SUN PEEL jest doskonałym zakończeniem przygotowania skóry do ekspozycji na promienie słoneczne.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Kwas laktobionowy w aminokwasowym amfoterycznym roztworze tamponującym, trimetyloglicynę,
pantenol, witaminę E, olejek kokosowy, olejek słonecznikowy, ekstrakt z ostropestu plamistego oznaczonego jako sylimaryna.
PRO SUN PEEL
Peeling do ciała, nakładany poprzez masaż. Stworzony z myślą o przygotowaniu skóry do ekspozycji na promienie słoneczne
i do korzystania z solarium. Specjalista w zapobieganiu fotostarzeniu, uszkodzeniom wywołanym promieniami, powstawania
przebarwień, zgrubienia i suchości skóry. Obecność kwasów PHA aktywuje oraz poprawia funkcjonowanie i nawilżenie bariery
ochronnej naskórka, hamuje powstawanie wolnych rodników zapobiegając tym samym uszkodzeniom wynikającym z utleniania spowodowanego promieniowaniem UV.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Glukonolakton, kwas laktobionowy, kwas jabłkowy w aminokwasowym amfoterycznym roztworze tamponującym, mocznik, trimetyloglicynę, hydrolizowane trójglicerydy krótko łańcuchowe, ekstrakt z winorośli właściwej oznaczony jako polifenole i ekstrakt z kurkumy oznaczony jako kurkumina.
PURITY MASK
Maseczka o właściwościach oczyszczających, nawilżających i przywracających równowagę skórze. Formuła zawiera korzystne naturalne polimery hydrofilowe i lipidy o działaniu zmiękczającym, mającym wpływ na nawilżenie i natłuszczenie.
SKŁADNIKI AKTYWNE: glinka biała, glinka zielona, propolis, olej jojoba i olejek z mięty.
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RENOVAGEN
Odbudowujący krem. Przeznaczony dla skóry dojrzałej oraz pozbawionej płaszcza hydrolipidowego skóry. Działanie wygładzające i odmładzające.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kompleks peptydowy, ceramidy, zhydrolizowane białko pszenicy, peptydy.
REWIND BODY CREAM
Balsam do pielęgnacji domowej. Intensywna pielęgnacja zmniejszająca cellulit i ujędrniająca. Regeneruje i wygładza cellulit,
ujędrnia i drenuje.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kofeina, karnityna, escyna, tripeptide-1, myszopłoch kolczasty, kwas ksymeninowy, boswellia serrata,
kwas glikolowy, chrząstnica, kwas salicylowy
Seven Plus 50 ml
Delikatna emulsja o przyjemnej konsystencji. Przyśpiesza i podkreśla naturalną opaleniznę. Zawiera aminokwas – tyrozynę – będący prekursorem melaniny oraz witaminę B2 (ryboflawina). Ekstrakt z kurkumy i dobroczynne olejki roślinne łagodzą, działają
przeciwutleniająco i odświeżająco gwarantując miękkość skóry i ochraniając ją przed nadmiernym wysuszeniem spowodowanym promieniami słonecznymi i solą morską.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Aminokwas – tyrozynę, witaminę B2, biomimetyczny peptyd, glukonolakton, ekstrakt z kurkumy, olejki
roślinne.
SKIN SCRATCH
Wygładzający peeling. Głęboko oczyszcza skórę i pozostawia ją gładką i jednolitą dzięki skutecznemu, mechanicznemu
działaniu mikronizowanych/zmielonych pestek migdałów i orzechów oraz zmiękczającemu działaniu mikro olejków. Umożliwia
równoczesne wykonanie delikatnego peelingu i głębokiego oczyszczania skóry. Zmniejsza grubość warstwy rogowej naskórka
i usuwa martwe komórki ułatwiając w ten sposób właściwą przemianę komórkową. Do każdego rodzaju skóry, w szczególności polecany do skóry suchej.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Pestki migdałów i orzechów, olejek jojoba
Sun System Attivatore 200 ml
Krem do twarzy na dzień z bardzo wysoką ochroną. Wyróżnia się wyjątkowo przyjemną, łatwo rozprowadzającą się konsystencją i funkcjonalnością, szybko się wchłania i nie pozostawia wrażenia tłustej i „ciężkiej” powłoki. Do każdego rodzaju
skóry, zwłaszcza w przypadku skłonności do pojawiania się przebarwień. Doskonały do jasnych karnacji, które ławo ulegają
oparzeniom i opalają się z trudem, idealny do skóry delikatnej, wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz dla dzieci. Total Sun to
nie tylko krem ochronny, posiada również silne właściwości przeciwutleniające, odżywcze, nawilżające. Zapewnia optymalną
miękkość i elastyczność tkanek.
SKŁADNIKI AKTYWNE: Witaminę E, gamma oryzanol i olejek arganowy.
TOMMY45
Mieszanka kwasów organicznych stworzona dla usprawnienia procesu odnowy i przemiany materii komórkowej. Przeznaczony do ciała, dłoni i stóp. Redukuje zgrubienia warstwy rogowej naskórka dla efektu wygładzonej, nawilżonej, miękkiej, jędrnej
i promiennej skóry. Zalecany również jako kuracja przygotowująca do ekspozycji na słońce.
SKŁADNIKI AKTYWNE: kwas glikolowy, kwas migdałowy, kwas jabłkowy, kwas pirogronowy, glukonolakton, mocznik.
U-Face 100 ml
To krem na bazie mocznika i kwasu hialuronowego. Krem przeznaczony do skóry dojrzałej suchej, z keratozą.
Krem przywraca odpowiednie nawilżenie, gwarantuje równowagę procesów fizjologicznych w skórze, co w konsekwencji
zapewnia efekt łagodzący i normalizujący przemianę komórkową i wydzielanie sebum.
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SKŁADY
B-Dream Cream 200 ml
Składniki: Aqua, Glycolic acid, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Steareth-21, Dimethicone, Prunus Armeniach kernel oil, Cetearyl alkohol, Mandelic acid, Gluconolactone, Persea gratissima oil, Argania spinosa oil, Simmondsia
chinensis seed oil, Arginine, Betaine, Carrageenan (chondrus crispus), Glucose, Salicylic acid, Sodium hyaluronate, Tocopheryl acetate, Aluminium
starch octenylsuccinate, Polysilicone-11, Sodium polyacrylate, Polysorbate-20, lsohexadecane, Sodium acrylate/ Sodium acryloyldimrthyl taurate
copolymer, Laureth-12, Polysorbate-80, Dimethiconol, Xanthan gum, Tocopherol, Citric acid, Sodium hydroxide, Benzyl alcohol, Dehydroacetic
acid, Phytic acid, Parfum.
B-Dream Fresh 200 ml
Składniki:Aqua, Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexyl palmitate, Isoamyl cocoate, Cyclopentasiloxane, Isoamyl cocoate, Coconut alkanes, Glucose, Carrageenan (chondrus crispus), Glycerin, Hydrogenated Polydecene, Steareth-2, Steareth-21, Ceterayl alcohol, Panthenol, Tocopheryl
acetate, Persea gratissima oil, Prunus ameniaca oil, Simmondsia chinensis seed oil, Prunus amigdalus dulcis oil, Triticum vulgare germ oil, Chamomilla recutita extract, Bisabolol, Glycyrrhetinic acid, Oryzanol, Coco-Caprylate/caprate, Dimethiconol, Aluminium starch octenylsuccinate, Tocopherol, Sodium acrylate/Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, lsohexadecane, Polysorbate 80, Phytic acid, Sodium polyacrylate, Citric acid,
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.
B-Dream Plus Crema 200 ml
Składniki: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylhexyl carbonate, Caprylic/capric triglyceride, Cyclopentasiloxane, Buthylmethoxy dibenzoylmethane, Ethylhexyl triazone, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Octocrylene, Glycerin, Bisethylhexyloxyphenol methoxyphenyl
trazine, Cetearyl alcohol, Stearyl Dimethicone, Oryza sativa starch, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Persea gratissima oil, Lauryl Glucoside,
Argania spinosa kernel oil, Oryzanol, Xanthan gum, Sodium cetearyl sulfate, Dimethiconol, Dimethicone, Tocopheryl acetate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.
B-Dream Sun Crema 200 ml
Składniki: Aqua, Diethylhexyl carbonate, Caprylic/capric triglyceride, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl methoxycinnamate, Cetearyl alcohol, Octocrylene, Persea gratissima oil, Stearyl dimethicone, Lauryl glucoside, Ethylhexyl triazone, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Decyl
glucoside, Oryza sativa starch, Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, Glycerin, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Buthylmethoxy dibenzoylmethane, Butyrospermum parkii butter, Tyrosine, Butyryl pentapeptide, Tocopheryl acetate, Panthenol, Oryzanol, Dimethiconol, Dimethicone,
Xanthan gum, Sodium cetearyl sulfate, Sodium acrylate/Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Phytic acid,
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.
B-Love Cream 200 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Lactobionic acid, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Glycerin, Persea gratissima oil, Prunus armeniaca kernel oil, Gluconolactone, Lactic acid, Steareth-21, Dimethicone, Malic acid, Argania spinosa kernel
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Sesamum indicum seed oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Xymenynic Acid, Chondrus crispus (Carrageenan),
Sodium hyaluronate, Arginine, Aluminum stach octenylsuccinate, Glucose, Tocopheryl acetate, Polysilicone-11, Dimethiconol, Xanthan gum, Tocopherol, Sodium gluconate, Polysorbate-20, Sodium hydroxide, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Carpylyl glycol, Phenoxyethanol, Parfum,
Alpha-Isomethyl lonone, Amyl Cinnamal, Benzyl alcohol, Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl
3-cyclohexene carboxaldehyde, Limonene, Linalool.
B3 Serum 30 ml
Składniki: Aqua, Propylene glycol, Azelaic acid, Lactobionic acid, Gluconolactone, Polysorbate-20, Niacinamide, Butylene glycol, Arginine, Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Potassium gluconate, Silybum marianum fruit extract, Vaccinium myrtillus fruit extract, Hesperidin, Diosmine, Lactoferrin, Oryzanol, Aloe barbadensis leaf juice, Glycyrrhetinic Acid, Boswellia serrata extract, Camellia sinensis extract, Micrococcus lysate,
Aspalathus linearis extract, Oryza sativa bran extract, Salicylic acid, Palmitoyl oligopeptide, Palmitoyl tetrapeptide-3, Oligopeptide-23, Oligopeptide-10, Acetyl hexapaptide-20, Mel, Carbomer, Maltodextrin, Lauryl Glucoside, Xanthan gum, Sodium hydroxyde, Sodium benzoate, Dehydroacetic acid, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol.
Balance Peel 30 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Mandelic acid, Glycol acid, Glycerin, Pyruvic acid, Propylene glycol, Polysorbate-20, Arginine, Betaine, Azelaic
acid, Salicylic acid, Grapefruit seed extract, Sodium hydroxyde, Maltodextrin, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol.
Balance Serum 50 ml
Składniki: Aqua, Propylene glycol, Azelaic acid, Lactobionic acid, Gluconolactone, Polysorbate-20, Niacinamide, Butylene glycol, Arginine, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Potassium gluconate, Trifolium pratense flower extract, Pinus pinaster bark extract, Glycine soja seed extract,
Aloe barbadensis leaf juice, Lactoferrin, Oryzanol, Salicylic acid, Retinyl palmitate, Glycyrrhetinic Acid, Boswellia serrata extract, Aspalathus linearis
extract, Oryza sativa bran extract, Camellia sinensis extract, Micrococcus lysate, Oligopeptide-23, Oligopeptide-10, Palmitoyl hexapeptide-26,
Mel, Maltodextrin, Lauryl Glucoside, Xanthan gum, Glycerin, Sodium hydroxyde, Dehydroacetic acid, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Benzyl
alcohol.
Bionik 50ml
Składniki: Aqua, Lactobionic acid, Gluconolactone, Malic Acid, Propylene glycol, Niacinamide, Betaine, Glycerin, Plysorbate 20, Arginine, Azelaic
Acid, Vitis vinifera fruit, Maltodextrin, Sodium hydroxyde, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Bio Repair 100 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Gluconolactone, Panthenol, Persea gratis sima oil, Isoamyl cocoate, Coconut
alkanes, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Steareth-21, Ceterayl alcohol, Tocopheryl acetate, Prunus armeniaca oil, Carrageenan (Chondrus crispus), Glucose, Aloe barbadensis juice, Chamomilla recutita extract, Simmondsia chinensis seed oil, Prunus amigdalus dulcis oil, Triticum vulgare germ oil, Glycyrrhetinic acid, Aluminium starch octenylsuccinate, Coco-caprylate/caprate, Polysorbate-80, Sodium acrylate / Sodium acryloyldimethyl taurate Copolymer, Isohexadecane, Dimethiconol, Phytic acid, Tocopherol, Citric acid, Benzyl alcohol,Dehydroacetic acid, Parfum.
Błoto Fango Cellulite 1300 ml
Składniki: Aqua, Solum fullonum, Glycerin, Zinc oxide, Fucus vesiculosus extract, Ginko biloba extract, Citrus Sinensis peel oil espresso, Citrus Limon
fruit oil, Mentla aevensis Lear oil, Capsicum annuum extract, Xanthan gum, Metyl nicotinate, Polysorbate-20, Benzyl alkohol, Dehydroacetic acid,
Potassium sorbate, Sodium benzoate, Cytral, Geraniol, Limonene, Linalol, Citronellol.
Błoto Fango Osmotico 1300 ml
Składniki: Aqua, Solum fullonum, Glycerin, Zinc oxide, Maris sal, Aesculus hyppocastanum extract, Centella asiatica extract, Citrus Sinensis peel
oil espresso, CitrusLimon fruit oil, Rosmarinus Officinalis Lear oil, Polysorbte-20, Xanthan gum, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Benzyl alkohol,
Dehydroacetic acid, Cytral, Geraniol, Limonene, Linalol.
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Boost 30 ml
Składniki: Aqua (*), Olive glycerides, Linseed glycerides, Borage glycerides, Almond glycerides, Glycerin, Tocopheryl acetate, Simmondsia chinensis
seed oil, Cetyl hydroxyethylcellulose, Ceramide 3, Phytosphingosine, Cholesterol, Ceramide 6-II, Ceramide 1, Tocopherol, Pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate, Rosmarinus officinalis leaf oil, Xanthan Gum, Sodium lauroyl lactylate, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Parfum, Limonene, Linalool.
Calming Mask 150 ml
Składniki: Aqua, Diethylhexyl carbonate, Glycerin, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil, Cyclopentasiloxane, Steareth-21, Simmondsia chinensis seed oil, Vaccinium myrtillus extract, Chamomilla recutita extract, Bisabolol, Xanthan gum,
Dimethicone, Buthyl methoxydibenzoylmethane, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Phytic acid, Tocopherol, Parfum.
Ccube 30 ml, 100 ml
Składniki: Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Polysilicone-11, Ascorbic acid, Ethylhexyl hydroxystearate, Tocopheryl acetate, Rutin, Esperidin, Dimethiconol.
Cinderella 100 ml
Składniki: Urea, Aqua, Glycerin, Ethylhexyl palmitate, Diethylhexyl carbonate, Arginine, Polyglyceryl-4 isostearate, Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, Hexyl laurate, Salix alba bark extract, Lactic acid, Zinc ricinoleate, Lysine, Triethyl cirate, Glycolic acid, Litsea cubebea oil, Salicylic acid,
Allantoin, Menthol, Thymus vulgaris oil, Mentha arvensis leaf oil, Rosmarinus officinalis leaf oil, Lavandula angustifolia oil, Citrus medica limonum oil,
Dimethicone, Propylene glycol, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Benzyl alcohol, Benzoic acid, Sorbic acid, Limonene, Citral, Linalool, Citronellol, Farnesol, Geraniol, Eugenol.
Cleanser Hydra Evolution 200 ml, 500 ml
Składniki: Aqua, Ethylhexyl palmitate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Steareth-21, Cetearyl alcohol, Simmondsia chinensis seed oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Triticum vulgare germ oil,Mandelic acid, Arginine, Tilia cordata extract, Hamamelis virginiana extract, Aloe barbadensis extract, Gluconolactone, Sodium hyaluronate, Dimethicone, Tocopherol, Citric acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic
acid, Phytic acid, Parfum.
Cleanser Hydra Perfect 200 ml, 500 ml
Składniki: Aqua, Polysorbate-20, Glycerin, Ammonium lauryl sulfate, Polyglyceryl-3 caprate, Carbomer, Mandelic acid, Arginine, Gluconolactone,
Camelia sinensis leaf extract, Salvia officinalis leaf extract, Salix alba bark extract,Sodium hydroxyde, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl
alcohol, C.I. 75810, Citric acid, Phytic acid, Parfum
Color Sun Creama Fluida 50 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl methoxycinnamate, Dicaprylyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Butyryl pentapeptide, Steareth-2, Octocrylene, Gluconolactone, Cetearyl alcohol, Glycerin, Steareth-21, Buthylmethoxy dibenzoylmethane, Diethylamino hydroxybenzoyl
hexyl benzoate, Xylytol, Tyrosine, Ethylhexyl triazone, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Aqua, Decyl glucoside, Propylene glycol,
Xanthan gum, Betaine, Buxus chinensis wax, Polymethylsilsesquioxane, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Dimethicone, Polysilicone-11,
Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Sodium hyaluronate Phytic acid, Polysorbate-80, Sodium acrylate/Sodium acryloyldimethyl taurate Copolymer,
Isohexadecane, Xanthan gum, Tocopherol, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.
Fluid Body Tone 125 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Urea, Glicolic acid, Propylene glycol, Polysorbate-20, Arginine, Niacinamide, Panthenol, Caprylic/capric triglyceride, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Lactobionic acid, Retinyl palmitate, Potassium, Gluconate, Betaine, Pinus pilaster Lear extract,
maltodextrin, Silybum marianum seed extract, Maltodextrin, Camosine, Xymeninic acid, Aloe barbadensis Lear juice powder, Melatonin, Whey
protein, Cyclopeptide-5, Palmitoyl tripeptide-28, Acetyl, hexapeptide-20, Glycyrrhetinic acid, Lauryl glucoside, Glycerin, Tocopherol, Beta-carotene, Sodium hydroxyde, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alkohol, Perfum.
Gel Tecnico Veicolante 500 ml
Składniki: Aqua, Polysorbate-20, Fucus vesiculosus extract, Glicerin, Caffein, Lecithin, Ruscus aculeatus root extract, Maltodextrin, Silica, TEA-hydroiodide, Propylene glycol, Hedera helix extract, Carnitine, Escin, Tripeptide-1, Xanthan gum, Carrageenans (chondrus crispus) extract, Citrus limonum peel oil, Carbomer, Disodium EDTA, Potassium sorbate, Sodio hydroxide, Sodium benzoate, Sodium dehydroacetate, Parfum, Citral Geraniol,
Limonene, Linalool.
Glance 30 ml
Składniki: Aqua, Gtyceryl polyacrylote, Polysililcone-11, Butylene glycol, Caffein, Glycerin, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Octyldodecyl lactate, Butylene glycol, Decyl glucoside, Polymethylsilsesquioxane, HDl/trimethylol hexil - lactone crosspolymer, Xylitol, Camelila sinesis extract, Aspalathus linearis extract, Boswellia serrata extract, Mel extract, Tetrapeptide-14, Xymeninic acid, Caprylic/capric triglyceride, Tetrapeptide-30, Acetyl
tetrapeptide-5, Sodium hyaluronate crosspolymmer, Sodium hylauronate, Sodiumm acrylate/Sodium acryloyldimethy taurate copolymer, Isohexadecane, Polysorbate-80, 1-Methylhydantoine-2-imide, Phenoxythanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Glow Mask 150 ml
Składniki: Aqua, Kaolin, Zinc oxide, Aluminum starch octenylsuccinate, Coco-Caprylate, Propylene glycol, Acetyl glucosamine, Glycerin, Gluconolactone, Dimethyl sulfone, Bis-PEG-12 Dimethicone, Isohexadecane, Ferulic acid, Oryzanol, Xylitol, Erithrytol, Betaine, Panthenol, Sodium PCA,
Chondrus crispus, Sodium Lactate, Lactic acid, Chamomilla recutita flower extract, Urea, Niacinamide, Glycine, Fructose, Glucose, Polysorbate 80,
Hydroxyethyl cellulose, Maltodextrin, Sodium gluconate, Xanthan gum, Sodium acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Ethylhexylglycerin, Carpylyl glycol, Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum.
Gluco Light 125 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Malic acid, Glycerin, Arginine, Lactobionic acid, Phytic acid, Punica granatum extract, Maltodextrin, Xanthan
gum, Polysorbate-20, Sodium hydroxide, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Gluco Strong 125 ml
Składniki:: Aqua, Gluconolactone, Glycerin, Malic acid, Glycerin, Arginine, Lactobionic acid, Sodium hydroxide, Phytic acid, Lespedeza capitata
extract, Polysorbate-20, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
H2O 30 ml, 150 ml
Składniki: Aqua, Glycerin, Sodium lactate, Sodium PCA, Carrageenan (Chondrus crispus), Sodium hyaluronate, Betaine, Gluconolactone, Ceramide 3, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic acid, Niacinamide, Ceramide 6 II, Cholesterol, Phytosphingosine, Carbomer, Ceramide 1, Sodium lauroyl
lactilate, Glucose, Xanthan gum, Sodium polyacrylate, Caprylyl glicol, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Parfum.
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Hydra 24 50 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Dicaprylyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Glycerin, Steareth-21, Gluconolactone, Carrageenan (Chondrus crispus) extract, Glucose, Sodium lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol,
Lactic acid, Rosa moschata seed oil, Buxus chinensis wax, Betaine, Xylytol, Ceramide 3, ceramide 6 II, Ceramide 1, Phytosphingosine, Cholesterol,
Sodium lauroyl lactylate, Caprylic/capric Triglyceride, Xymenynic acid, Sodium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Buthylmethoxydibenzoyl methane, Polymethylsilsequioxane, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Sodium acrylate, Dimethicone,
Polysorbate-80, Sodium acrylate/Sodium acryloyldimenthyl taurate Copolymer, Isohexadecane, Xanthan gum, Carbomer, Tocopherol, Phytic
acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic, Sodium benzoate, Parfum
Holy Water Fluid 100 ml
Składniki: Aqua (*), Glycerin.
Holy Water Gel 100 ml
Składniki: Aqua (*), Sodium magnesium silicate, Disodium phosphate.
Holy Water Serum 30 ml
Składniki: Aqua (*), Sodium magnesium silicate, Disodium phosphate. (*) Electrolyzed Deoxidized Ionized Water
Krem “Start” 500 ml, 1000 ml
Składniki: Aqua, Hydrogenated polydecene, Cyclopentasiloxane, Steareth-2, Ethylhexyl palmitate, Cetearyl alcohol, Steareth-21, Caffeine, Dimethicone, Carnitine, Prunus amygdalus dulcis oil, Glycerin, Paullinia cupana seed extract, Centella asiatica extract, Hedera helix extract, Piper longum extract, Xymenynic acid, Escin, Xylitol, Caprylic/capric triglycerides, Citrus limon peel oil, Cinnamomum zeilanicum leaf oil, Citrus sinensis peel
oil, Capsicum annuum fruit extract, Rosmarinus officinalis leaf oil,Menthol, Salicylic acid, Dimethiconol, Maltodextrin, Tocopherol, Sodium gluconate,
Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Limonene, Citral, Geraniol, Linalool.
Less 20 30 ml
Składniki: Aqua, Polysilicone-11, Cyclopentasiloxane, dierhylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Streath-2, Cetearyl alcohol, Glycerin,
Streath-21, Polymethylsilsesquixoane, HDI/trimethylol hexyllactone crosspoly- mer, Sodium hyaluronate, Sodium hylauronate crosspolymer, Sodium
lauroyl lactilate, ceramide 3, glucose, Ceramide 6 Il, Cholesterol, Phytosphingosine, Simmondsia chinensis seed oil, Ethylhexyl stearate, Polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxystearate/Sebacate, PVP, Carbomer, Sodium isostearate, Dimethicone, Buthyl methoxydibenzoylmethane, Tocopherol, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Ethylhexylplycerin, Phytic acid, Parfum.
Light Again 50 ml, 150 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Glycerin, Dimethicone,
Steareth-21, Sodium lactate, Sodium PCA, Argania spinosa kernel oil, Rosa moschata seed oil, Caprylic/Capric trigliceride, Simmondsia chinensis
seed oil, Xymenynic acid, Ceramide 3, Fructose, Glycine, Inositol, Lactic acid, Niacinamide, Urea, Ceramide 3, Fructose, Ceramide 6 II, Cholesterol,
Phytosphingosine, Sodium hyaluronate, Glucose, Carrageenan (Chondrus crispus), Ceramide 1, Niacinamide, Urea, Glycine, Inositol, Carbomer,
Lactic acid, Polysorbate-80, Sodium lauroyl lctilate, Xanthan gum, Buthyl methoxydibenzoylmethane, Polymethylsilsesquioxane, HDI/Trimethylol
hexyllactone crosspolymer, Polysilicone-11, Isohexadecane, Tocopherol, Sodium acrylate / Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Sodium
benzoate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Phytic acid, Parfum
Make Down 200 ml, 500 ml
Składniki: Aqua, Ethylhexyl palmitate, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Hydrogenated polydecene, Steareth-2, Steareth-21, Cetearyl alcohol, Simmondsia chinensis seed oil, Triticum vulgare germ oil, Chamomilla recutita extract, Hamamelis virginiana extract,
Vaccinium myrtillus extract, Dimethicone, Tocopherol, Benzyl alcohol, Citric acid, Dehydroacetic acid, Phytic acid, Parfum.
Mando Light 125 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Mandelic acid, Malic acid, Glycerin, Arginine, Phytic acid, Curcuma longa extract, Maltodextrin, Xanthan gum,
Polysorbate-20, Sodium hydroxide, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Mando Strong 125 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Mandelic acid, Malic acid, Glycerin, Arginine, Phytic acid, Ananas sativus fruit extract, Polysorbate-20, Xanthan
gum, Sodium hydroxyde, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Mask Body Tone 1000 ml
Składniki: Solum, diatomeae, Algin, Calcium sulfate, Tetrasodium pyrophosphate, Sodum ascorbate, Hydrated silica, Macadamia integrifolia seed
oil, Citrus aurantium dulcis oil, Malpighia puncifolia fruit extract, Maltodextrin, CI12085, Trisodium phosphate, Aluminum hydroxide, CI15985, Spirulina
maxima extract, Tocopherol, Limonene, Linalool.
Modi 50 ml
Składniki: Aqua, Propylene glycol, Glycolic acid, Gluconolactone, Lactobionic acid, Arginine, Polysorbate-20, Niacinamide, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Potassium gluconate, Glycerin, Butylene glycol, Carnosine, Lactoferrin, Melatonin, Retinyl palmitate, Whey protein, Camellia sinensis extract, Aspalathus linearis extract, Boswellia serrata extract, Mel, Tetrapeptide-14, Aloe barbadensis leaf juice, 1- Methylhydantoine-2-imide,
Pinus pinaster leaf extract, Ubiquinone, Glycyrrhetinic Acid, Acetyl hexapeptide-20, Cyclopeptide-5, Palmitoyl tripeptide-28, Tetrapeptide-30, Sodium hydroxyde, Lauryl Glucoside, Beta-carotene, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Modi Cream 50 ml
Składniki: Aqua, Hydrogenated polydecene, Cyclopentasiloxane, Dicaprylyl carbonate, Steareth-2, Glycerin, Cetearyl alcohol, Steareth-21, Niacin, Gluconolactone, Caprylic/capric triglyceride, Tocopheryl acetate, Sesamum indicum seed oil, Olive glycerides, Linseed glycerides, Borage
glycerides, Almond glycerides, Argania spinosa kernel oil, Simmondsia chinensis seed oil, Xymenynic acid, Carnosine, 1-Methylhydantoin-2-imide, Sodium polyglutamate, Camellia sinensis extract, Boswellia serrata extract, Aspalathus linearis extract, Lycium barbarum fruit extract, Honey
extract, Lactis proteinum, Lactic acid/glycolic acid copolymer, Polyvinyl alcohol, Arginine, Ceramide 1, Ceramide 3, Ceramide 6-II, Phytosphingosine, Cholesterol, Lecithin, Ectoin, Hydrolized wheat protein, Betaine, Polysilicone-11, Dimethicone, Palmitoyl nonapeptide-Zn, Palmitoyl decapeptide-21, Oligopeptide-78, Decapeptide-22, Tetrapeptide-30, Tetrapeptide-14, Palmitoyl tripeptide-28, Palmitoyl tetrapeptide-50, Palmitoyl hexapeptide-14, Heptapeptide-15 palmitate, Cyclopeptide-5, Copper palmitoyl heptapeptide-14, Acetyl tetrapeptide-9, Acetyl hexapeptide-20,
Carbomer, Polymethylsilsesquioxane, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Butylene glycol, Isohexadecane, Sodium lauroyl lactylate, Butyl
methoxydibenzoylmethane, Sodium acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Xanthan gum, Sodium gluconate, Tocopherol, Polysorbate 80, Ethoxydiglycol, Acohol, Sodium benzoate, Phenoxypropanol, Phenoxyethanol, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Benzoic acid, Sorbic
acid, Parfum.
N-Ferulic 125 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Acetyl glucosamine, Dimethyl sulfone, Mandelic acid, Glycerin, Propylene glycol, Polysorbate 20, Arginine, Ferulic acid, Vitis vinifera fruit extract, Xanthan gum, Dehydroacetic acid, Benzyl alcohol.
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New Tan Gel 150 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Polysorbate-80, Sodium acrylate / Sodium acryloyldimethyl taurate Copolymer, Isohexadecane, Butylene glycol, Camellia sinensis extract, Aspalathus linearis extract, Boswellia serrata extract, Honey extract, Tetrapeptide-14, Butyryl pentapeptide,
Betacaroten, CI16290, CI19140, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Benzyl aocohol, Dehydroacetic acid.
Oil Tech 250 ml
Składniki: Sesamum indicum seed oil, Ethylhexyl palmitate, Tocopherol, Cinnamomum zeilanicum leaf oil, Ximenynic acid, Caprilic/capric triglycerides, Zingiber officinale root extract, Eugenia caryophyllus bud oil, Eugenol, Cinnamal, Citral, Geraniol, Linalool, Limonene, Citronellol, Farnesol,
Benzyl benzoate, Parfum.
Ozone Oil 100 ml
Składniki: Ozonized sunflower oil.
Peel Stop Neutralizzatore 150 ml
Składniki: Aqua, Glycerin, Maltodextrin, Chamomilla recutita extract, Sodium citrate, Arginine, Betaine, olysorbate-20, Citric acid, Glycyrrhetinic
acid, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
PP-Complex 50 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Glycerin, Tetrapeptide-27, Acetyl Hexapeptide-20, Cyclopeptide-5, Ethoxydiglycol, Palmitoyl hexapeptide-14,
Lycium barbarum fruit extract, Hydrolized wheat protein, Palmitoyl decapeptide-21, Decapeptide-22, Oligopeptide-78, Zinc palmitoyl nonapeptide-14, Aloe barbadensis juice, Arginine, Sodium gluconate, Polysorbate-20, Xanthan gum, CI16290, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Pro Sun Cream 500 ml
Składniki: Aqua, Hydrogenated polydecene, Ethylhexyl palmitate, Isoamyl cocoate, Helianthus annuus seed oil, Beheneth-25, Glycerin, Behenyl
alcohol, Cocos nucifera oil, Lactobionic acid, Arginine, Panthenol, Silybum marianum seed extract, Betaine, Tocopheryl acetate, Xylitol, Maltodextrin, Sodium polyacrylate, Benzyl alcohol, Benzoic acid, Sorbic acid, Parfum.
Pro Sun Peel 3.0 500 ml
Składniki: Aqua, Gluconolactone, Propylene glycol, Glycerin, PEG-6 caprylic/capric glycerides, Arginine, Urea, Lactobionic acid, Malic acid, Betaine, Sodium hydroxide, Vitis vinifera fruit extract, Curcuma longa root extract, Polysorbate 20, Xanthan gum, Citric acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
Purity Mask 150 ml
Składniki: Aqua, Solum fullonum, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Zinc oxide, Glycerin, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Steareth-21, Kaolin, Simmondsia chinensis seed oil, Mentha piperita herb oil, Propolis, Menthyl lactate, Dimethicone, Tocopherol,
Xanthan gum, Buthyl methoxydibenzoylmethane, Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Phytic acid,
Parfum, Citronellol, Limonene.
Renovagen 50 ml, 150 ml
Składniki: Aqua, Polysilicone-11, Cyclopentasiloxane, Diethylhexyl carbonate, Hydrogenated polydecene, Dimethicone, Steareth-2, Cetearyl alcohol, Glycerin, Steareth-21, Persea gratissima oil, Polymethylsilsesquioxane, Prunus armeniaca kernel oil, Retynyl palmitate, Xylitol, Argania spinosa
oil, Simmondsia chinensis seed oil, Hydrolized wheat protein, Palmitoyl nonapeptide-Zn, Ceramide 3, Ceramide 6 II, Cholesterol, Decapeptide-22,
Oligopeptide-78, Phytosphingosine, Ceramide 1, Palmitoyl decapeptide-21, Lycium barbarum fruit extract, Buthyl
methoxydibenzoylmethane, Sodium lauroyl lactilate, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Isohexadecane, Polysorbate-20, Sodium polyacrylate, Sodium acrylate / Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Laureth-12, Xanthan gum, Polysorbate-80, Sodium benzoate, Carbomer, Butylene glycol, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Ethoxydiglycol, Phenoxyethanol, Dehydroacetic acid, Phytic acid, Tocopherol, Parfum.
Rewind Body Cream 250 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Peg-8, Glycerin, Caffeine, Isoamyl cocoate, Polysorbate-20, Carnitine, Glycolic acid, Xylitol, Ximenynic acid,
Simmondsia chinenis seed, Rosa moschata seed oil, Ruscus aculeatus root extract, Hedera helix extract, Tea-Hydroiodide, Betaine, Boswellia serrata
extract, Glycine soja extract, Lactic acid, Salicylic acid, Tripeptide-1, Escin, Citrus limonum oil, Sodium acrylate/Sodium acryloyldimrthyl taurate
copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 80, Polymethylsilsesquioxane, HDI/Trimethylol hexyllactone crosspolymer, Carbomer, Propylene Glycol,
Dimethiconol, Dimethicone, Aluminium starch octenylsuccinate, Xanthan gum, Sodium gluconate, Sodium hydroxyde, Parfum, Benzyl alkohol,
Dehydroacetic acid, Citral, Geraniol, Limonene, Linalool.
Seven Plus 50 ml
Składniki: Aqua, Ethylhexyl methoxycinnamate, Diethylhexyl carbonate, Caprylic/Capri rtigliceride, Cyclopentasiloxane, , Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Buthylmethoxy dibenzoylmethane, Ethylhexyl triazone, Octocrylene, Cetearyl alkohol, Stearyn dimethicone, Laury glucoside, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Oryza sativa starch, Glycerin, Polyglyceryl-2 , dipolyhydroxystearate, Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol, Decyl glucoside, Tocopheryl acetale, Oryzanol, Dimethiconol, Dimethicone, Xanthan gum, Sodium cetearyl sulfate,
Benzyl alkohol, Dehydroacetic acid, Perfum.
Skin Scratch 250 ml
Składniki: Aqua, Hydrogenated polydecene, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Steareth-2, Ceterayl alcohol, Steareth-21, Dimethicone,
Glycerin, Prunus amygdalus dulcis oil, Corylus avellana shell powder, Prunus amygdalus dulcis shell powder, Simmondsia chinensis seed oil, Triticum
vulgare germ oil, Citrus aurantium dulcis peel oil, Tocopherol, Sodium gluconate, Citric acid, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum, Limonete.
Sun System Attivatore 200 ml
Składniki: Aqua, Cyclopentasiloxane, Ethylhexyl palmitate, Glycerin, Hydrogenated polydecene, Steareth-21, Steareth-2, Tyrosine, Gluconolactone, panthenol, Ceterayl alcohol, Curcuma longa leaf extract, Simmondsia chinensis seed oil, Triticum vulgare germ oil, Prunus amygdalus dulcis oil,
Chamomilla recutita flower extract, Maltodextrin, Aloe barbadensis leaf juice powder, Arginine, Tocopheryl acetate, Carnosine, Octapeptide-5,
Riboflavin, Juglans regia shell extract, Tocopherol, Dimethiconol, Citric acid, Sodium acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Sodium
gluconate, Polysorbate 80, Isohexadacane, Dimethicone, Phenoxyetanol, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Parfum.
Tommy 45 200 ml
Składniki: Aqua, Glycolic acid, Mandelic acid, Gluconolactone, Urea, Glycerin, Arginine, Malic acid,Pyruvic acid, Sodium Hydroxyde, Polysorbate-20, Xanthan gum, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid.
U-Face 100 ml
Składniki: Urea, Aqua, Glycerin, Ethylhexyl palmitate, Diethylhexyl carbonate, Arginine, Polyglyceryl-4 isostearate, Cetyl PEG/PPG-10/1 dimethicone, Hexyl laurate, Dimethicone, Lactic acid, Triethyl citrate, Salicylic acid, Glycolic acid, Allantoin, Citrus auratium dulcis peel oil, Citrus limon peel
oil, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Benzyl alcohol, Dehydroacetic acid, Limonene, Citral.
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