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LOVELY COSMETICS by Italian Beauty to linia profesjonalnych 
produktów opartych na połączeniu alfahydroksykwasów 
i polihydroksykwasów. Są znacznie mniej agresywne niż 
dotychczas stosowane peelingi. Mogą  być  wykonywane 
w lecie, bez ograniczeń ze względu na fototyp skóry i wiek 
pacjenta. Peelingi LOVELY COSMETICS nie naruszają integral-
ności bariery skórnej, nie powodując suchości skóry po zabie-
gu i przedłużającego się złuszczania - nie wyłączają pacjenta 
z codziennego życia.
 
LOVELY COSMETICS to również zabiegi na ciało. 
Zabiegi drenujące, stymulujące mikrokrążenie i poprawiające 
metabolizm komórek. Dużym zainteresowaniem cieszy się 
zabieg na ciało START&REWIND. Zabieg najnowszej 
generacji, który skierowany jest dla osób z cellulitem, 
wiotką skórą czy obrzękami.
Profesjonalna gama kosmetyków została uzupełniona inno-
wacyjnymi dermokosmetykami. System uwalniania substancji 
aktywnych został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne.
Dermokosmetyki z linii LOVELY COSMETICS to długofalowa 
kontynuacja i podtrzymywanie efektów profesjonalnych zabie-
gów. Linia domowa synergistycznie łączy się z działaniem linii 
profesjonalnej. Wszystkie dermokosmetyki zawierają wiele tych 
samych substancji obecnych w produktach profesjonalnych, 
w takich samych stężeniach substancji czynnych. Stosowanie 
produktów domowych marki LOVELY COSMETICS jest bardzo 
często niezbędne jako przygotowanie skóry do zabiegów 
profesjonalnych oraz jako kontynuacja zabiegów, dzięki 
czemu efekty profesjonalnych zabiegów utrzymują się 
znacznie dłużej i są zdecydowanie lepsze.



Żel do mycia skóry o właściwościach 
oczyszczających. Działa głęboko, 
nie uszkadza skóry. Cleanser Perfect 
poprawia stan skórnej warstwy 
hydrolipidowej. Sprzyja usuwaniu 
zaskórników i zanieczyszczeń, rów-
nież na skórze suchej, z tendencją 
do podrażnień.
Delikatne działanie oczyszczające 
Hydra Cleanser Perfect pozwala 
usunąć nadmiar sebum i odbloko-
wać zatkane pory bez wysuszania 
skóry, która pozostaje świeża 
i rozświetlona. Idealny do skóry 
trądzikowej, tłustej lub mieszanej, 
z obszarami błyszczącymi się, 
zaskórnikami i rozszerzonymi po-
rami. Wskazany również do skóry 
dojrzałej, pogrubionej i z oznakami 
fotostarzenia.

Mleczko do demakijażu 
twarz/oczy/usta
Do zmywania nawet mocnego 
i wodoodpornego makijażu
200 ml

Oczyszczająca emulsja, kremowa 
i delikatna. Odpowiednia również 
do skóry bardziej delikatnej 
i wrażliwej. Usuwa zanieczysz-
czenia jednocześnie dostarczając 
skórze cenne substancje o dzia-
łaniu nawilżającym i odżywczym. 
Sprzyja odbudowie fizjologicznej 
funkcjonalności bariery ochronnej 
skóry tworząc idealne warunki dla 
wzmocnienia działania czynników 
aktywnych zawartych w produktach 
Lovely. Cleanser Evolution pozosta-
wia skórę przyjemnie świeżą, pełną 
energii, gładką i rozświetloną. 
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Płynna emulsja zmywająca makijaż, 
wskazana do każdego rodzaju 
skóry, nawet delikatnej i wrażliwej. 
Make Down delikatnie usuwa make 
up, również te bardziej oporne 
pigmenty. Po zastosowaniu emulsji 
skóra staje się jedwabiście gładka 
i gotowa na nałożenie odpowied-
niego produktu oczyszczającego 
(Cleansera) Lovely. 

Oczyszcza i przywraca 
równowagę 
Oczyszcza - Normalizuje
Do skóry mieszanej, 
zanieczyszczonej, pogrubionej 
200 ml

Oczyszcza i dostarcza skórze 
cenne składniki
Nawilża - Odżywia - Łagodzi
Do skóry normalnej, suchej, 
reaktywnej 
200 ml
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Serum do skóry wokół oczu 
o działaniu stymulującym 
i wzmacniającym. Idealnie 
utrzymuje strukturę i integralność 
delikatnej skóry wokół oczu. Chroni 
przed uszkodzeniami związanymi 
z upływem czasu oraz zapobiega 
oznakom stresu oksydacyjnego 
i szybkiemu starzeniu. Opracowane 
dla skóry młodej, Opto Serum 
jest doskonałe również dla skóry 
bardziej delikatnej, suchej i skłonnej 
do uszkodzeń. Sprzyja odbudowie 
bariery ochronnej skóry i poziomu 
optymalnego nawilżenia, działa 
napinająco, co jest zauważalne 
już po pierwszych aplikacjach. 
Zawiera zmiękczające olejki: 
arganowy i ryżowy oraz składniki 
aktywne napinające, nawilżające 
i przeciwutleniające: ekstrakt 
z cykorii, kwas ksymenowy, 
diosminę i hesperydynę. 
 

Serum do skóry wokół oczu
Zmniejsza drobne zmarszczki, 
nawilża, rozświetla, wzmacnia
Do skóry młodej, delikatnej. 
Lekka formuła 
30 ml

Glance to serum do skóry wokół 
oczu o globalnym działaniu 
odbudowującym, które sprawia, 
że skóra wokół oczu staje się bar-
dziej elastyczna i zwarta. Przywraca 
nawilżenie, wygładza zmarszczki 
i zmniejsza obrzęki oraz cienie pod 
oczami. Dzięki zawartości mikrosfer 
ultra wypełniających, odbijających 
światło nadaje jednolity i świetlisty 
koloryt sprawiając, że spojrzenie 
nabiera młodszego wyglądu. 
Zawiera biomimetyczne peptydy 
i kwas hialuronowy 3D o działaniu 
energetyzującym, głęboko odbudo-
wującym; kofeinę, kwas ksymenowy 
i roślinne ekstrakty o właściwościach 
dodających energii, przeciwutlenia-
jących i ochronnych. 

Serum do skóry wokół oczu
Przeciwzmarszczkowe, 
zmniejsza obrzęki i cienie pod 
oczami, napina skórę dojrzałą 
Lekka formuła 
30 ml
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Microbionic Balance Skin
Przywraca równowagę
Do skóry zanieczyszczonej 
i trądzikowej, z przebarwieniami 
lub rozległymi zaburzeniami 
pigmentacji 
30 ml
Serum MBS przywraca równowagę 
mikrobiomu skóry, który jest funda-
mentalny i decydujący dla zdrowia 
i piękna skóry. Optymalny mikro-
biom, zrównoważony i zróżnicowa-
ny, stymuluje komórki nabłonka 
i przyczynia się do kontrolowania 
patogenów. Serum MBS oddziałuje 
na mikrobiom poprzez odbu-
dowywanie jego równowagi, 
przeciwdziała zaburzeniom 
fizjologicznej funkcjonalności skóry 
i efektom związanym ze starzeniem. 
Strategiczny produkt w przypadku 
występowania suchości, nadreak-
tywności, skóry zanieczyszczonej 
i trądzikowej, przebarwień lub 
rozległych zaburzeń pigmentacji, 
zmian w warstwie hydrolipidowej 
i w fizjologicznym funkcjonowaniu 
skóry. 

Kompleks przeciwutleniający
Do skóry narażonej na stres 
30 ml

Intensywne, ultra stężone serum 
zawierające witaminę F 5% 
i witaminę E 70%. Gwarantuje 
dostarczanie składników o silnym 
działaniu ochraniającym przed 
atakami rodników ROS i przed 
utlenianiem lipidów. Stymuluje 
podstawowe biochemiczne mecha-
nizmy, aby wydobyć rozświetlenie, 
elastyczność i energię skóry oraz 
aby wygładzić zmarszczki i oznaki 
stresu związanego z upływem czasu 
i z otoczeniem. E_ffe jest idealną 
odpowiedzią w przypadku skóry, 
która potrzebuje odzyskać energię 
i witalność. Jest cenną tarczą dla 
skóry bardziej wrażliwej, wysoko 
reaktywnej w obecności czynników 
utleniających. 
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Tetravitamina-A to kompletna kura-
cja przeciwstarzeniowa, globalny 
zabieg regenerujący do skóry doj-
rzałej i z oznakami przedwczesnego 
starzenia. Ekskluzywna formuła, która 
zawiera cztery formy witaminy A. 
Skutecznie przeciwdziała foto 
i związanemu z upływem czasu sta-
rzeniu spowodowanym wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi czynnikami. 
Serum jest niezbędne w przypad-
ku skóry z siateczką głębokich 
zmarszczek, przebarwieniami, utratą 
napięcia i elastyczności. W pełni 
stymuluje fizjologiczną aktywność 
metaboliczną komórek w syntezie 
enzymów i strukturalnych cząsteczek 
podstawowych dla poprawnej 
architektury tkanek. 

Serum do twarzy
Działa przeciwstarzeniowo 
i regeneruje
Do skóry dojrzałej 
30 ml
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Serum do twarzy
Efekt liftingu, 
wypełnia zmarszczki
Do każdego rodzaju skóry 
30 ml

Wszechstronne serum zapewnia-
jące efekt liftingu. Zawiera “ultra 
wypełniające” mikrosfery kwasu 
hialuronowego “3D”. Stosowanie 
-25 gwarantuje długotrwałe 
i głębokie nawilżenie, natychmiast 
usuwa błyszczenie się skóry i nadaje 
skórze satynowe wykończenie 
i rozświetlenie. Dzięki szczególnym 
właściwościom optycznym skład-
ników, stosowanie serum pomaga 
ukryć drobne i głębokie zmarszczki. 
Skóra twarzy staje się jednolita, roz-
świetlona i widocznie odmłodzona. 
 

Intensywne serum charakteryzujące 
się innowacyjnym kompleksem 
„Aqua Patch” o właściwościach 
nawilżających, w którym zawarte 
są naturalne biopolimery, mech 
irlandzki, kwas hialuronowy, betaina, 
odtworzony NMF, glukonolakton 
i ceramidy. H2O stosowane co-
dziennie tworzy na skórze warstwę 
potrafiącą łączyć duże ilości wody 
transportując je głęboko i utrzymując 
dobry poziom nawilżenia przez 
cały dzień. Serum jest idealne 
do skóry odwodnionej i wrażliwej, 
z oznakami stresu i zgaszonej. 

Serum do twarzy
Hiper nawilża
Do skóry odwodnionej, zgaszonej, 
mieszanej, ultra lekka formuła
30 ml
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Intensywny żel na bazie “Electroly-
zed Ionized Water”, wody elektroli-
tycznie zredukowanej, pozbawionej 
tlenu, ujemnie naładowanej 
i alkalizowanej. Otrzymywana 
na drodze skomplikowanego 
procesu, który zmienia standardowe 
cechy chemiczno – fizyczne wody.  
Holy Water zyskuje naładowa-
nie przeważająco ujemne i pH 
zasadowe. 
W konsekwencji w znaczącym 
stopniu wzrasta stopień nawilżenia, 
jak również zdolność penetracji 
skóry oraz przenoszenia w jej głąb 
substancji aktywnych. Regularne 
stosowanie Holy Water pobudza 
i sprzyja oczyszczaniu skóry 
oraz fizjologicznym procesom 
regeneracji.

Serum do twarzy
Regeneruje, intensywnie nawilża, 
oczyszcza, łagodzi 
Do każdego rodzaju skóry 
30 ml



Serum do twarzy
Ozonowany, czysty olej z oliwy
Do skóry trądzikowej, 
z rozszerzonymi porami, 
zaskórnikami, mieszanej i tłustej 
30 ml

Oczyszczony, ozonowany olej 
z oliwy wzbogacony o kwasy 
salicylowy i migdałowy. Pobudza 
transport substancji odżywczych 
i dodaje skórze nowej energii. 
Ma właściwości łagodzące 
i przeciwdziała wolnym rodnikom 
stymulując fizjologiczne działanie 
bariery ochronnej skóry. 
Doskonałe do stosowania na skórze 
z oznakami stresu spowodowanego 
potencjalnie szkodliwymi czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak promienio-
wanie UV i zmiany temperatury. 

Serum do twarzy
Intensive Balancing Active Complex
Do skóry trądzikowej, 
zanieczyszczonej, z nadmiernym 
wydzielaniem sebum 
30 ml

Balance to serum o ekskluzywnej 
formule do skóry trądzikowej, 
zanieczyszczonej, łojotokowej, 
z nadmierną produkcją sebum 
i rozszerzonymi porami. Skutecznie 
przywraca naturalną, fizjologiczną 
równowagę skóry.
 

Soothe Complex Serum do skóry 
naczynkowej i z trądzikiem różowa-
tym. Ekskluzywna formuła do skóry 
reaktywnej, wrażliwej i skłonnej do 
podrażnień. Łagodzi, odbudowuje 
i chroni skutecznie przywracając 
skórze naturalną i fizjologiczną 
równowagę.

B3 Serum
Serum do twarzy
Skóra naczynkowa i trądzik 
różowaty
Do skóry reaktywnej, wrażliwej 
i skłonnej do podrażnień 
30 ml

Spot Out to serum na przebarwienia 
i rozległe zaburzenia pigmentacji. 
Ekskluzywna formuła do skóry ze 
zmianami melaninowymi i spo-
wodowanymi hiperpigmentacją. 
Skutecznie niweluje je i zapobiega 
powstawaniu nowych nie narusza-
jąc fizjologicznej równowagi skóry. 

Serum do twarzy
Przebarwienia i zaburzenia 
pigmentacji 
30 ml
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Zaawansowana kuracja do twa-
rzy, która pobudza funkcjonalność 
bariery ochronnej skóry przywra-
cając odpowiedni stan hydrolipi-
dów (układ zbliżony do ciekłych 
kryształów) w zwartej warstwie 
rogowej naskórka.  Równowa-
ga, jaka jest tego następstwem, 
pozwala skórze zatrzymać wodę, 
która przy braku takiego systemu 
obronnego wyparowałaby. Boost 
to pierwszy sprzymierzeniec skóry, 
który chroni jej piękno. Odpowied-
ni do każdej skóry, a szczególnie 
do tej pozbawionej lipidów, suchej, 
odwodnionej i reaktywnej.

Serum do twarzy
Liquid Crystal System
Stymuluje funkcjonalność 
bariery ochronnej skóry  
30 ml

Rewitalizujące serum zawierające 
ekskluzywny kompleks o szerokim 
działaniu, który zawiera stabilizowa-
ną witaminę C 15% o kontrolowa-
nym uwalnianiu, witaminę E 5%, 
HDBM, bioflawonoidy, kwas elago-
wy, piknogenol, escynę i laktoferynę. 
Codzienne stosowanie gwarantuje 
istotną poprawę elastyczności, 
nawilżenia i napięcia skóry oraz 
istotne działanie przeciwzmarszcz-
kowe i przeciw przebarwieniom. 
C-Cube Plus chroni przed wolnymi 
rodnikami, oczyszcza skórę i sprzyja 
naturalnym procesom regenera-
cyjnym.  

Serum do twarzy
Odbudowuje, działa przeciwstarzeniowo 
i przeciw przebarwieniom
Przeciwutleniające - Oczyszczające 
Na rozległe zmarszczki - Do skóry 
pozbawionej napięcia - Z zaburzeniami 
pigmentacji 
30 ml
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Intensywna kuracja chronobiologiczna, która odwraca czas i redefiniuje 
wiek wykorzystując biochemiczny język skóry, aby pobudzać globalne 
i głębokie działanie przeciwstarzeniowe. Metabolizm skóry wykazuje 
specyficzne i zróżnicowane aktywności życiowe w ciągu 24 godzin 
dobowego rytmu. Podczas gdy faza nocna odpowiada za naprawę 
i przygotowanie, metabolizm dziennej jest poświęcony regeneracji 
i dostosowywania się do otoczenia. 
28 szklanych ampułek zawiera cenny sekret piękna: aktywuje i regeneruje. 
Ultra skoncentrowany płyn do stosowania rano i wieczorem przez cztery 
tygodnie, które biologicznie odpowiadają fizjologicznemu cyklowi 
odnowy komórek skóry.  

INTENSYWNA KURACJA HAMUJĄCA OBJAWY 
BIOLOGICZNEGO CHRONOSTARZENIA

Serum do twarzy
28 ampułek x 2,5 ml

• intensywna odbudowa

• silna stymulacja

• działanie przeciwstarzeniowe 
i prewencyjne
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Do stosowania rano 
dostarcza cennych składników aktywnych 
- stymuluje działanie regeneracyjne skóry
 Regeneracja i dostosowywanie

Do stosowania wieczorem 
dostarcza cennych składników aktywnych 
- stymuluje działanie odbudowujące komórek
Naprawa i przygotowanie 

PEPTYDY 
Wzrost syntezy kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, 
wzrost proliferacji fibroblastów i keratynocytów, zwiększenie 
napięcia i elastyczności skóry, zmniejszenie zmarszczek, efekt 
rozświetlający i rozjaśniający przebarwienia, ochrona przed 
uszkodzeniem UV 

FUKOZA 
Niezbędny cukier o działaniu probiotycznym i specyficznym 
działaniu biochemicznym. Stymuluje procesy odnowy i wzrostu 
fibroblastów, chroni przed uszkodzeniem przez wolne rodniki 
i metaloproteinazy odpowiedzialne za utratę integralności 
strukturalnej skóry

AMINOKWASY 
Niezbędne cząsteczki tworzące struktury białkowe, arginina 
oraz prolina, lizyna i glicyna uważane za podstawowe elementy 
budulcowe łańcuchów kolagenowych 

EKSTRAKTY ROŚLINNE
Kompleks ekstraktów roślinnych uzyskanych przez biofermentację, 
o silnym działaniu ochronnym i regenerującym: Zielona herbata, 
Roiboos, Goji, Geranium i Boswellia znane z działania 
przeciwzapalnego. Uzupełniają działanie przeciwutleniające.

KWAS HIALURONOWY 
Niezbędny dla architektury skóry, wiąże ze sobą duże ilości wody, 
przywraca jędrność skórze. Penetracja kwasu hialuronowego jest 
związana z rozmiarem łańcuchów samego kwasu. 
Mniejsze frakcje mogą dotrzeć do skóry właściwej generując 
biochemiczne bodźce regeneracyjne, a większe mają działanie 
nawilżające i ochronne w powierzchniowych warstwach skóry. 

PULLULAN 
Naturalny polisacharyd uzyskiwany ze skrobi poprzez kontrolowane 
procesy biofermentacji, o doskonałych zdolnościach napinających 
(efekt liftingu) i ochronnych 

PHA 
Poli-hydroksykwasy, w tym glukonolakton: mają silne właściwości 
nawilżające, przeciwutleniające, oczyszczające, dotleniające, 
zdolne do stymulowania naturalnych procesów wymiany komórek 
poprzez reaktywację fizjologicznych funkcji przeciwstarzeniowych, 
przywraca zwartość, jasność, koloryt i elastyczność skóry.

RIGENERA ATTIVA 

SKŁADNIKI AKTYWNE SKŁADNIKI AKTYWNE 
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Intensywna kuracja charakteryzują-
ca się innowacyjnym “Signal System 
Complex” złożonym z biomimetycz-
nych peptydów zawartych 
w systemie uwalniania “Drone-like” 
i synergią czynników aktywnych 
równoważących i przywracających 
właściwe procesy fizjologiczne 
w skórze poprzez naśladowanie 
wewnętrznych sygnałów bioche-
micznych. Codzienne stosowanie 
Modì stymuluje skórę i pobudza 
produkcję kolagenu, elastyny 
i kwasu hialuronowego. Drobne 
linie, zmarszczki i przebarwienia 
będą zredukowane przy widocznej 
poprawie zwartości i gęstości skóry, 
która staje się bardziej elastyczna, 
nawilżona, rozświetlona i nabiera 
młodszego wyglądu.

Krem do twarzy
Przywraca gęstość - Działanie 
przeciwutleniające - Zwalcza 
zmarszczki i utratę napięcia 
Niweluje przebarwienia
Do skóry dojrzałej  
50 ml

Stworzony, aby nawilżać, odżywiać 
i łagodzić skórę przywracając jej 
naturalną barierę ochronną dzięki 
zastosowaniu glukonolaktonu, mchu 
irlandzkiego, pantenolu i aloesu. 
Doskonały do skóry wrażliwej 
na zmiany temperatury, skłonnej 
do zaczerwienienia i podrażnień. 
Ma działanie ochronne i wyci-
szające, które sprzyja naturalnym 
procesom naprawczym i odnowy 
komórkowej. Codzienne stosowanie 
gwarantuje elastyczność, miękkość, 
nawilżenie i jednolity koloryt. 

Intensywny fluid o lekkiej, odświe-
żającej teksturze, charakteryzujący 
się ekskluzywnym kompleksem “Total 
Restorative Complex” na bazie cera-
midów, fitosfingozyny, cholesterolu, 
cennych roślinnych olejków 
i zrekonstruowanego NMF.
Light Again przywraca fizjologiczne 
funkcjonowanie skórnej bariery 
ochronnej natychmiastowo napra-
wiając jej strukturę i równoważąc 
metabolizm komórkowy. Wskazany 
do skóry pozbawionej witalności, 
błyszczącej się. Dobrze sprawdzi 
się również w przypadku suchości 
i matowego wyglądu. Regularnie 
stosowany nadaje skórze widoczną 
elastyczność i blask.  
 

Krem do twarzy
Dotlenia - Przywraca równowagę 
skóry pozbawionej witalności
Do młodej skóry mieszanej 
i zanieczyszczonej 
50 ml

Krem do twarzy
Łagodzi - Normalizuje skórę 
reaktywną, wrażliwą, 
skłonną do zaczerwienienia
Do skóry młodej i dojrzałej 
50 ml
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Przeciwstarzeniowy krem do twarzy 
o właściwościach odbudowujących 
i odmładzających. Odpowiedni 
do skóry dojrzałej lub z oznakami 
przedwczesnego starzenia. Renova-
gen stopniowo eliminuje zmarszczki 
i na nowo podkreśla rysy twarzy. 
Zawiera synergiczny kompleks 
specjalnych peptydów i składników 
o wysokiej aktywności biologicznej. 
Działa na różne warstwy komórek 
pobudzając fizjologiczne procesy 
odnowy i odbudowy. W krótkim 
czasie struktura skóry jest widocznie 
poprawiona, skóra wydaje się 
młodsza i bardziej świetlista, 
odnowiona i pełna witalności. 

Krem do twarzy wskazany do 
każdego rodzaju skóry. Przywraca 
fizjologiczne nawilżenie i daje 
natychmiastowe uczucie napięcia 
i zagęszczenia. Dzięki innowacyj-
nej formule posiada właściwości 
natychmiastowego wnikania w 
skórę. Synergiczne działanie bio 
funkcjonalnych kompleksów po-
prawia powierzchniowe i głębokie 
nawilżenie, wzmacnia strukturę 
naskórka zachowując równowagę 
osmotyczną w komórkach. 
Hydra 24 wykazuje działanie od-
budowujące i ochraniające przed 
zewnętrznymi czynnikami takimi jak 
smog, niska/wysoka temperatura 
i jej nagłe zmiany.

Krem do twarzy
Kompleks peptydowy 3D  
Działa przeciwstarzeniowo 
Odbudowuje 
Do skóry dojrzałej 
50 ml

Krem do twarzy
Rewitalizuje - Nawilża 
Formuła trójfazowa
Do skóry młodej i dojrzałej 
50 ml
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Krem do twarzy
2nd Skin Concept
Chroni - Łagodzi 
Do każdego rodzaju skóry 
50 ml

Krem ochronny, zmiękczający 
i łagodzący, który opiera się na  
innowacyjnym koncepcie “Second 
Skin Concept” pomagającym 
rozwiązywać problemy typowe dla 
skóry suchej, delikatnej i reaktywnej. 
Wykorzystanie łagodzących i uzu-
pełniających czynników aktywnych 
w połączeniu z ultra ochronnymi 
biopolimerami nie działającymi na 
zasadzie okluzji, przepuszczający-
mi tlen i parę wodną, gwarantuje 
skórze komfort i chroniąc ją przed 
szkodliwymi czynnikami pozwalając 
oddychać, naprawiać się i regene-
rować. Doskonałe wsparcie odbu-
dowy fizjologicznej bariery skóry 
w przypadku skóry naczynkowej.
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Przeciwzmarszczkowy krem do 
twarzy o działaniu wzmacniającym 
strukturę i przywracającym gęstość. 
Strategiczna formuła zawiera 
biotechnologiczne czynniki aktywne 
potrafiące pobudzać aktywność 
komórek związaną z odmładzaniem 
skóry. Modulując przemianę ko-
mórkową krem stopniowo redukuje 
głębokie zmarszczki poprawiając 
napięcie, zwartość i elastyczność 
skóry. Składniki o szczególnych 
właściwościach wygładzających 
połączone z kompleksem peptydów 
zwiększają nawilżenie widocznie 
poprawiając strukturę skóry i zmniej-
szając pory oraz chronią przed 
szkodliwym działaniem wolnych 
rodników. Rezultat jest natychmiast 
widoczny, a skóra staje się miękka 
i dogłębnie odnowiona.

Krem do twarzy
Biostymuluje - Regeneruje
Do skóry dojrzałej 
50 ml
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Krem do twarzy do codziennej pie-
lęgnacji delikatnej skóry z oznakami 
chrono i foto starzenia. Połącznie 
kwasów PHA i AHA (glukonolakton, 
kwasy migdałowy i mlekowy) 
gwarantują głębokie działanie, 
które pobudza nowe życie komórek 
i odnowę powierzchniowych warstw 
skóry. Sense został wzbogacony 
o biopeptydy o specyficznym dzia-
łaniu, które są w stanie poprawić 
funkcjonowanie bariery ochronnej 
skóry, chronić przed wolnymi rodni-
kami i znacząco zwiększyć poziom 
nawilżenia. Dzięki głębokiej odbu-
dowie warstw skóry zmarszczki się 
rozciągają i skóra staje się bardziej 
napięta, elastyczna i wygładzona, 
nabiera jednolitego kolorytu.  

Intensywna emulsja z innowacyjnym 
„oczyszczającym kompleksem 
keratoplastycznym” zawierającym 
wysoce stężony mocznik. U-face 
zawiera składniki o silnym działaniu 
oczyszczającym i kojącym, które 
sprzyjają głębokiemu nawilżeniu 
frakcji keratynowej skóry, znacząco 
zmiękczają warstwę rogową skóry, 
czyniąc ją bardziej elastyczną 
i plastyczną.

Krem do twarzy
Amfoteryczny system  
Działanie przeciwstarzeniowe 
Do skóry delikatnej 
50 ml

Krem do twarzy 
Silne działanie nawilżające 
i oczyszczające 
100 ml
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Maya/Inca nie jest zwykłym kremem koloryzującym. Jest to kompletna kuracja 
nawilżająca i przeciwstarzeniowa, która sprawia, że skóra staje się pełna 
blasku, aksamitnie gładka i jednolita. Jasna i perłowa ukrywa w swoim wnętrzu 
mineralne pigmenty zamknięte w kapsułkach rozpuszczające się podczas 
aplikacji i ukrywające niedoskonałości i oznaki starzenia. Można je stosować 
również na delikatnej skórze wokół oczu. Nadaje absolutnie naturalny koloryt, 
nawilża i działa przeciwstarzeniowo. Maya/Inca gwarantuje skórze 
nadzwyczajny komfort i absolutną lekkość oraz naturalność bez efektu 
podkładu. Zawiera filtry UV chroniące przed uszkodzeniami wywołanymi 
fotostarzeniem. Krem Maya/Inca jest polecany do skóry: 
•młodej, dojrzałej, odwodnionej, zgaszonej, z delikatnymi zmarszczkami  
•koryguje drobne niedoskonałości i zmarszczki
•można go stosować jako bazę pod makijaż dającą naturalny 

i komfortowy efekt  

Krem do twarzy ALL IN ONE 
Chrono Chromo CamouflAGE 
ODCIEŃ ŚREDNI/CIEMNY
Do każdego rodzaju skóry 
40 ml
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Krem do twarzy ALL IN ONE 
Chrono Chromo CamouflAGE 
ODCIEŃ JASNY/ŚREDNI
Do każdego rodzaju skóry 
40 ml
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Intensywnie działająca emulsja 
opracowana z myślą o przeciw-
działaniu niedoskonałościom 
i problemom typowym dla skóry 
delikatnej i reaktywnej. Stworzona 
na bazie cennych lipidów połą-
czonych z roślinnymi ekstraktami 
o właściwościach łagodzących 
i ochronnych. Są one ułożone 
niczym ciekłe kryształy, co sprzyja 
odzyskaniu funkcjonalności przez 
barierę ochronną skóry. Maseczka 
jest wskazana do skóry delikatnej 
i wrażliwej, reaktywnej i łatwo się 
zaczerwieniającej. Doskonała 
w przypadku zmian klimatu.  

Intensywnie działająca emulsja 
zawiera glinkę, tlenek cynku 
o właściwościach oczyszczających 
i pochłaniających nadmiar sebum. 
W formule znajdują się także lipidy 
zbliżone do tych będących 
w skórze oraz hydrofilne natu-
ralne polimery o właściwościach 
zmiękczających i nawilżających. 
Wyjątkowo delikatna tekstura, 
łatwo się rozprowadza. Regularnie 
stosowana skutecznie usuwa zanie-
czyszczenia skóry. Jest idealna jako 
kuracja oczyszczająca i łagodząca 
w przypadku skóry  mieszanej, 
zanieczyszczonej lub tłustej. 

Intensywnie działająca emulsja, 
która zwalcza oznaki starzenia 
i przywraca skórze nawilżenie. 
Oparta na cennych lipidach połą-
czonych z roślinnymi ekstraktami 
o właściwościach regenerujących 
i odżywczych. Dzięki strukturze 
przypominającej ciekłe kryształy 
nawilża i odżywia głęboko i dłu-
gotrwale. Już po pierwszej aplikacji 
skóra staje się bardziej rozświetlona 
i napięta oraz aksamitnie gładka. 
Wskazana do skóry dojrzałej, jest 
również doskonała do skóry szorst-
kiej i odwodnionej, także narażonej 
na zmiany klimatu.  

Intensywnie działająca emulsja 
odnawiająca komórki skóry twarzy 
i dekoltu. Zawiera kwasy AHA 
(kwasy owocowe) w połączeniu 
z odbudowanym czynnikiem NMF, 
czyli kompleksem czynników aktyw-
nych potrafiących naśladować 
„naturalny czynnik nawilżający” 
obecny w skórze. Po zastosowaniu 
skóra staje się bardziej nawilżo-
na, miękka, gładka i widocznie 
rozświetlona. 

Maseczka do twarzy  
Uspokaja i łagodzi skórę
Do skóry młodej i dojrzałej 
100 ml

Maseczka do twarzy  
Odżywia i nawilża
Do skóry dojrzałej
100 ml

Maseczka do twarzy  
Wygładza i nawilża
Do skóry młodej i dojrzałej 
100 ml

Maseczka do twarzy  
Matuje i oczyszcza
Do skóry młodej
100 ml
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Luksusowy zapach w ekskluzywnej 
formie bezwodnego żelu, który 
odnawia emocje związane z mar-
ką Lovely Cosmetics. Zaskakująco 
miękki i aksamitny po kontakcie ze 
skórą podarowuje perfumowane 
i długotrwałe przeżycia. Nałożony 
na włosy nadaje im zapach 
i natychmiast nabłyszcza i ułatwia 
czesanie bez pozostawiania tłustej 
warstwy. 

Luksusowy zapach w ekskluzywnej 
formie bezwodnego żelu, który 
odnawia emocje związane z mar-
ką Lovely Cosmetics. Zaskakująco 
miękki i aksamitny po kontakcie 
ze skórą podarowuje perfumowa-
ne i długotrwałe przeżycia. Nało-
żony na włosy nadaje im zapach 
i natychmiast nabłyszcza i ułatwia 
czesanie bez pozostawiania tłustej 
warstwy.

Otulające męskie nuty, odświeżają-
ce i korzenne w orientalnym sercu 
na podstawie z ambry, skórzanych 
i drzewnych akordów. Ekskluzywna 
forma bezwodnego żelu zaskaku-
jąco miękkiego i aksamitnego po 
kontakcie ze skórą podarowuje 
perfumowane i długotrwałe prze-
życia. Nałożony na włosy nadaje 
im zapach i natychmiast nabłyszcza 
i ułatwia czesanie bez pozostawia-
nia tłustej warstwy. 

Odświeżające i luksusowe 
nuty białych kwiatów, 
piżma i bergamotki 
30 ml

Eleganckie nuty kwiatowe 
na podstawie z ambry 
i drzewnych akordów
30 ml

Odświeżające i korzenne nuty 
serca na podstawie z ambry, 
skórzanych i drzewnych 
akordów  
30 ml
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Victory Luxury Oil  zawiera 10 
cennych olejków naturalnych i olej 
Monoi de Thaiti z tysiącem kwia-
tów gardenii tahitańskiej, lotosa, 
plumerii, hibiskusa, ylang-ylang. 
Sprawia, że skóra staje się miękka 
i gładka. Nadaje zapach włosom 
rozświetlając je bez obciążania. 
Eleganckie nuty, kwiatowe i delikat-
nie zmysłowe.  

Suchy olejek 
Do ciała i włosów  
50 ml
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Maska do dłoni i stóp
Wygładza - Regeneruje
Nawilża 
100 ml

Intensywny krem  na dłonie 
Wygładzający - Nawilżający 
- Odbudowujący 
250 ml

Intensywny krem do stóp
Wygładzający - Nawilżający 
- Odbudowujący
250 ml

Intensywna kuracja do dłoni i stóp, 
szczególnie do suchej, łuszczącej 
się i wrażliwej skóry również 
w przypadku zrogowaceń 
i pęknięć. Zmiękcza skórę, wygła-
dza zrogowacenia, zapobiega 
im i ma działanie łagodzące 
w przypadku skóry suchej 
i uszkodzonej. Stosowana regular-
nie sprzyja normalizacji fizjologicz-
nej flory bakteryjnej z natychmiasto-
wym efektem odświeżającym 
i dezodorującym. Wzmacnia 
i chroni paznokcie poprawiając 
ich wygląd. Zawiera składniki 
przeciwgrzybicze.

Intensywna kuracja dloni o silnym 
działaniu odbudowującym, 
przeciwutleniającym i regenerują-
cym. Obecność ekstraktów 
roślinnych i olejków zapewnia 
zmiękczenie, odżywienie 
i elastyczność. Ponadto aktywność 
arktycznego porostu, naturalnego 
makropolimeru, łączy wysoką 
zdolność błonotwórczą, ochronną, 
nawilżającą i zmiękczającą. 
Produkt łatwo się wchłania, nie po-
zostawiając tłustej warstwy. Zawiera 
olej arganowy i jojoba, ekstrakt 
z zielonej herbaty, aloes i porosty.

Krem do stóp marki Lovely 
Cosmetics to prawdziwy codzienny 
zabieg, aby stopy były miękkie 
i pachnące. Zapobiega wysuszeniu 
i pękaniu. Zawiera olejek jojoba, 
o działaniu zmiękczającym 
i ochronnym, substancje aktywne 
o działaniu oczyszczającym 
i odświeżającym, dezodoranty, 
połaczone z  Fruktooligosacharyda-
mi (FOS) o działaniu prebiotycznym.
Zawiera: olej jojoba, glicerynę 
roślinną, FOS, ekstrakt propolisu, 
skrobię ryżową, olejki eteryczne 
z tymianku, drzewa herbacianego, 
mięty i słodkiej pomarańczy, mento-
lu, lizyny i rycynoleinianu cynku.

C
in

de
re

lla

Kr
em

 d
o 

rą
k

Kr
em

 d
o 

stó
p

K
R
E
M
 
D
O
 
D
Ł
O
N
I
 
I
 
S
T
Ó
P



BEZPIECZNE 
OPALANIE
Skorzystaj z zabiegu LOVELY COLOR SUN 
– przygotuj skórę na promienie UV.
Zabieg działa zwiększając ochronę przed 
opalaniem oraz niwelując uszkodzenia 
po opalaniu. Nawilża, odbudowuje 
i ujednolica koloryt opalenizny.
 
Dobierz idealnie dopasowane 
do Twojej skóry dermokosmetyki LOVELY 
SUN z innowacyjnym kompleksem 
„Bezpiecznego opalania”.

• zwiększona ochrona UVA/UVB 
i długie UVA

• równomierne pokrycie
• zwiększona wodoodporność
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Cellulit - Redukcja tkanki 
tłuszczowej 
Przywracanie gęstości skóry
Do stosowania po zabiegu 
Start&Rewind
250 ml

Intensywna kuracja redukująca 
i ujędrniająca. Rewind to przyjemna 
kremowa emulsja o wysokich wła-
ściwościach penetracji w głąb skóry. 
Dzięki mieszance składników aktyw-
nych, które synergicznie docierają 
również do głębokich warstw skóry 
sprzyja fizjologicznemu drenażowi 
płynów w nadmiarze. 
Pomaga w remodelowaniu tkanki 
tłuszczowej sprawiając, że skóra 
szybko staje się bardziej elastyczna, 
napięta i zwarta. 
Zawiera: kofeinę, karnitynę, kwas 
ksymenowy 
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Żel chłodzący - Na cellulit
Usuwa zmęczenie nóg 
250 ml
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Żelowa emulsja chłodząca stwo-
rzona, aby nadać napięcie i dodać 
energii zmęczonym nogom. Zawie-
ra składniki aktywne poprawiające 
fizjologię płynnej peryferycznej 
homeostazy śródmiąższowej, 
drenaż ewentualnych zastojów 
i aktywację metabolizmu lipidów. 
Intensywnie wspomaga i pomaga 
zapobiegać cellulitowi oraz 
związanym z nim niedogodnościom 
takim jak: obrzęki, utrata napięcia 
skóry i skórka pomarańczowa.
Zawiera: wąkrotka azjatycka, 
kofeina, karnityna, mentol, fosfaty-
dylocholina.

Ciało - Biust
Ujędrnia - Uelastycznia- Odżywia
Do stosowania po zabiegu Body 
Tone Biust
250 ml

B-love to intensywna kuracja 
ujędrniająca do ciała i biustu. 
Płynna emulsja o bogatej 
i aksamitnej teksturze, która zawiera 
mieszankę specjalnych składników 
w widoczny sposób poprawiających 
strukturę skóry. Przywraca tkankom 
gęstość, nadaje skórze miękkość, 
napięcie i elastyczność. B-love jest 
przeznaczona do całego ciała,
a zaskakująco dobrze sprawdza 
się na delikatnych obszarach takich 
jak biust i dekolt, wewnętrzna strona 
ramion i ud.
Zawiera: kwasy laktobionowy, 
mlekowy, jabłkowy, ksymenowy. 
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Żel drenujący - Nawilża
Wygładza
250 ml

Żelowa emulsja zawierająca 
15% osmolitów. Do codziennej 
pielęgnacji domowej usuwającej 
zastoje płynów. Pomaga odzyskać 
i utrzymać prawidłową homeostazę 
skórną. Zawiera solny kompleks 
na bazie magnezu i soli morza 
Martwego. Omeos to żelowy krem 
wzbogacony o składniki o działaniu 
przeciwutleniającym i ochronnym 
o właściwościach drenujących 
płyny. Natychmiast po nałożeniu 
odczuwalny jest długotrwały 
komfort, a skóra staje się nawilżona, 
miękka i wygładzona.
Zawiera: kompleks osmolitów, PHA, 
kwas salicylowy, escynę. 
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Wygładza - Regeneruje
Nawilża
250 ml
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Illumia to intensywna kuracja do 
skóry suchej i odwodnionej. Działa 
regenerująco na tkanki: nawilża, 
wygładza, przywraca gęstość 
i redukuje zgrubienia sprawiając, 
że skóra staje się miękka, rozświetlo-
na i elastyczna. Poprawia napięcie, 
nadaje elastyczność i odżywia 
gwarantując ekstremalny komfort 
i pozostawiając skórę aksamitną. 
Zawiera: kwasy glikolowy, salicylo-
wy, migdałowy.
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START & REWIND
To zabieg, który pobudza mikrokrążenie, skutecznie niweluje obrzęki, 
redukuje cellulit oraz tkankę tłuszczową. Po pierwszym zabiegu skóra 
staje się napięta, jędrna i zagęszczona, a cellulit znacznie mniej 
widoczny. Wykazuje skuteczność przy każdym stadium cellulitu. 
Działanie składników aktywnych takich jak: kofeina, karnityna, escyna, 
kapsaicyna, wąktrotka azjatycka, bluszcz pospolity, kwas ksymeninowy, 
pieprz długi, olejek cynamonowy, cytrynowy, pomarańczowy, rozma-
rynowy, powoduje spalanie tkanki tłuszczowej, a skóra jest stonowana, 
kompaktowa z wyraźnym zmniejszeniem obwodu w centymetrach.
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START & REWIND TO:
Głęboki detoks organizmu
Oczyszczenie z toksyn i szkodliwych metabolitów
Utrata od 7 do 20cm w obwodach już po 1 zabiegu
Przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej
Wyraźne wyszczuplenie sylwetki
Widoczna redukcja cellulitu
Poprawa jędrności skóry

START & REWIND TO ZABIEG:
BEZPIECZNY 
nawet przy kruchości naczyń włosowatych

SKUTECZNY 
utrata do 20 cm w obwodach ciała

INNOWACYJNY 
bez użycia kabiny prysznicowej



BODYTONE
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO – MODELUJĄCY NA BIUST

KSZTAŁTNY, JĘDRNY – JEDNYM SŁOWEM IDEALNY BIUST?
Teraz wygląd piersi możemy poprawić także dzięki nieinwazyj-
nym zabiegom w salonach kosmetycznych.
Sutek składa się z tkanki gruczołowej i otaczającej ją tkanki tłusz-
czowej. Pozbawiony jest tkanki mięśniowej, więc „wyrzeźbienie” 
go nie jest możliwe. W celu zminimalizowania wpływu zmian 
hormonalnych, utraty wagi, grawitacji na wygląd piersi zaleca 
się stosowanie zabiegów uelastyczniających i przywracających 
napięcie skóry.
Zabieg BODY TONE BIUST jest szczególnie wskazany dla skóry 
hipotonicznej, pozbawionej jędrności i elastyczności, po dużej 
utracie wagi ciała, po okresie ciąży i laktacji, po intensywnym 
opalaniu na słońcu lub w solarium. Można stosować jako zabieg 
profilaktyczny lub przed wielkim wyjściem.

BODY TONE
- napina
- nawilża
- ujędrnia
- podnosi i modeluje biust
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ZABIEG ōpēra

Innowacyjny zabieg, który jest w stanie poradzić sobie z problemem, jaki 
stanowią rozstępy. OPERA skutecznie redukuje i usuwa świeże oraz zabliźnione 
rozstępy. Zabieg intensywnie regeneruje włókna skóry, stymuluje do produkcji 
nowych fibroblastów, które z kolei odbudowują włókna kolagenu i elastyny. 
Zabieg prowadzi do intensywnej przebudowy struktury skóry, uelastycznia ją, 
napina, a dostarczane substancje odżywcze silnie regenerują skórę spłycając 
i usuwając rozstępy. 
OPERA to świetne rozwiązanie dla osób, które po zabiegu chcą szybko wrócić 
do codziennych zajęć i obawiają się agresywnych zabiegów laserowych czy 
też bolesnych nakłuć. 
Zabieg OPERA polega na dwufazowym działaniu – w pierwszej fazie 
wykonujemy peeling obszaru poddawanego zabiegowi stosując Opera 
Metabolic Peeling, który zawiera mieszaninę organicznych hydroksykwasów 
i aminokwasów. W drugiej fazie nakładane jest specjalistyczne serum 
Opera Serum. To regenerująca i odbudowująca formuła do leczenia 
rozstępów, zarówno czerwonych jak i białych, zawierająca kompleks składni-
ków aktywnych o wysokim stężeniu i intensywnym działaniu.
Niezwykle istotnym etapem kuracji jest codzienna pielęgnacja domowa.
W tym celu został stworzony krem OPERA, który należy stosować w trakcie 
kuracji oraz po jej zakończeniu.

SKUTECZNA KURACJA 
PRZECIW ROZSTĘPOM



Krem na rozstępy
Wygładza, naprawia
Do stosowania po zabiegu Opera 
100 ml

Intensywna kuracja naprawcza na 
rozstępy i blizny. Opera to emulsja 
posiadająca wysoką zdolność wnikania 
w głąb skóry, technicznie zaprojektowa-
na tak, aby działać w skuteczny sposób 
na rozstępy, również te powstałe jakiś 
czas temu. Dzięki mieszance skoncen-
trowanych składników aktywnych, które 
synergicznie docierają nawet 
do głębokich warstw skóry, Opera 
w fizjologiczny sposób pobudza 
głęboką odnowę struktury skóry, 
a w konsekwencji naprawę świeżych 
rozstępów (czerwonych) i widoczną 
poprawę rozstępów już zabliźnionych 
(białych).
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Krem do ciała 
Nuty drzewne i cytrusowe 
200 ml

Krem do ciała 
Nuty borówki 
i czarnej porzeczki 
200 ml

Krem do ciała 
Nuty słodkich kwiatów i piżma
200 ml
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Jedwabista emulsja o miękkiej 
i jedwabistej konsystencji oraz 
zaskakującym zapachu cytrusów 
i nut drzewnych. 
Nałożona na całe ciało poprzez 
delikatny masaż odżywia i nawilża 
skórę zapewniając spokój i rów-
nowagę.

Jedwabista emulsja o miękkiej 
i jedwabistej konsystencji oraz 
smakowitym zapachu borówek 
i czarnych porzeczek. Nałożona 
na całe ciało poprzez delikatny 
masaż odżywia i nawilża skórę 
pozostawiając na niej delikatny 
i otulający zapach.

Jedwabista emulsja o miękkiej 
i jedwabistej konsystencji oraz 
eleganckim i oszałamiającym  
zapachu kwiatów i owoców 
zmieszanych z akordami piżma 
i drzewa sandałowego. Nałożona 
na całe ciało poprzez delikatny 
masaż odżywia i nawilża skórę 
pozostawiając na niej relaksujący, 
przyjemny zapach.

Krem do ciała 
Pomarańcza i cynamon 
200 ml
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Jedwabista emulsja o delikatnej, 
aksamitnej teksturze i pobudza-
jącym zapachu pomarańczy i 
cynamonu. Należy ją nakładać 
na całe ciało poprzez delikatny 
masaż. Odżywia i nawilża 
skórę oraz pozostawia na 
niej delikatny i zniewalający 
zapach. 
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Scrub do ciała
Ekstrakty z lilii i ogórka
260 ml
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Scrub do ciała
Ekstrakty z papai i ananasa
260 ml

Scrub do ciała
Ekstrakty z jagód goji i granatu
260 ml

Scrub do ciała
Ekstrakt z bambusa i olejek 
esencjonalny z mięty 
260 ml

Wygładzający skórę scrub, który pozwala na jednoczesne wykonanie bardzo delikatnego peelingu połączonego z głębokim oczyszczeniem skóry. Ścienia warstwę 
rogową naskórka i usuwa martwe komórki ułatwiając fizjologiczną przemianę komórkową.  Scrub do ciała jest wskazany do każdego rodzaju skóry, a w szcze-
gólności do skóry suchej. Zalety stosowania widać po pierwszej aplikacji; skóra odzyskuje jednolity koloryt, gładkość, nawilżenie i miękkość. Scrub jest doskonałą 
podstawą do kolejnego etapu pielęgnacji, jakim jest nałożenie kremów do ciała. 
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Żel pod prysznic
Ekstrakty z lilii i ogórka
250 ml

Żel pod prysznic
Ekstrakty z jagód goji i granatu
250 ml

Żel pod prysznic
Ekstrakty z papai i ananasa
250 ml
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Żel pod prysznic
Ekstrakt z bambusa i olejek 
esencjonalny z mięty
250 ml
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Wprawiający w dobry nastrój żel 
pod prysznic z ekstraktami z lilii 
i ogórka. Delikatnie oczyszcza 
i otula ciało miękką pianą 
o zapachu na bazie nut wodnych 
i ozonowych.

Relaksujący żel pod prysznic 
na bazie ekstraktów z granatu 
i jagód goji. Delikatnie oczyszcza 
otulając ciało miękką pianą, która 
pozostawia na skórze słodkie nuty 
kwiatowe i owocowe. 

Stymulujący żel pod prysznic 
na bazie ekstraktów z ananasa 
i papai. Delikatnie oczyszcza 
pozostawiając na skórze egzo-
tyczne i słoneczne nuty owoców 
tropikalnych.

Energetyzujący żel pod prysznic 
na bazie ekstraktu z bambusa 
i olejku esencjonalnego z mięty. 
Delikatnie oczyszcza otulając 
ciało miękką pianą o zaskakującym 
efekcie chłodzącym. Pozostawia 
zapach mięty, limonki i cukru 
trzcinowego. 



Żel pod prysznic 
Ekstrakty z żeń-szenia 
i z guarany
250 ml
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Pobudzający żel pod prysznic 
na bazie ekstraktów z żeń-szenia 
i guarany. Delikatnie oczyszcza 
otulając ciało miękką pianą 
o świeżych i korzennych nutach 
oraz drzewnych, skórzanych i tyto-
niowych akordach podstawy. 

Otulająca, męska mieszanka nut 
świeżych i korzennych o oriental-
nym sercu i podstawą z akordami 
drzewnymi, skórzanymi i ambrą. 
Zaskakujący delikatną i aksamitną 
teksturą, która dostarcza perfumo-
wanej, długotrwałej przyjemności. 
Nałożony na włosy nadaje im 
zapach i natychmiast zapewnia 
blask. Ułatwia czesanie nie pozo-
stawiając tłustej warstwy. 

Świeże i korzenne nuty serca, 
orientalne serce i skórzana 
podstawa z akordami 
drzewnymi i ambrą   
30 ml
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Przeciwstarzeniowy krem do twarzy 
do codziennego stosowania na 
męskiej skórze. Synergiczne dzia-
łanie biofunkcjonalnych składników 
aktywnych, które przeciwdziałają 
i zapobiegają powstawaniu zmarsz-
czek i innych oznak stresu oksydacyj-
nego, takich jak utrata napięcia 
i elastyczności, zmatowienie 
i zgaszony koloryt. 
Krem ma delikatną i przyjemną for-
mułę, która chroni strukturę naskórka 
i może być stosowany również po 
goleniu jako nawilżający i ochronny 
balsam. 

Krem do twarzy  
Przeciwstarzeniowy dla mężczyzn 
lekka formuła
50 ml
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LOVELY COSMETICS s.r.l. VERONA – ITALY
Italian Beauty Sp. Z o.o.

Ul. Czarnocińska 3A, 03-110 Warszawa
Tel. 780 146 687, 507 649 250, 509 669 580

www.lovelycosmetics.net.pl


