
ZESTAWY PIELĘGNACYJNE 

OFERTA SPECJALNA



Zestaw „„SOS naprawa skóry po kwarantannie anti-aging” zawiera:
C-SHOT - Aktywne serum rewitalizujące z 30% stabilną formą witaminy C (kwas 
3-o-etylo askorbinowy). Witamina C jest silnym antyoksydantem, pobudza syntezę ko-
lagenu , zmniejsza plamy pigmentacyjne, przywraca blask i rozjaśnia. Stosowanie tego 
wyjątkowo skoncentrowanego i skutecznego serum jest codziennym gestem pielęgna-
cyjnym. Serum po aplikacji szybko się wchłania pozostawiając skórę aksamitną w doty-
ku. Mimo wysokiego stężenia witaminy C nie podrażnia skóry i jest dobrze tolerowane.

Dzień

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku górze. 

CERAMIDE  SHIELD -  Krem naprawczy z ceramidami.  Lekki krem o bogatym wykoń-
czeniu, wzbogacony w kompleks ceramidów 3,6II,1, fitosfingozynę i cholesterol, które 
odbudowują strukturę cementu międzykomórkowego i ochronnej warstwy hydrolipi-
dowej skóry. Dodatkowo ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej zapewnia nawilżenie, ukojenie. 
Heptapeptyd-4 wzmacnia naturalny system obronny poprzez zapewnienie równowagi 
mikrobiomu. Ta unikalna kombinacja składników .

Dzień

1-2 pompki kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Przy użyciu obu dłoni wy-
gładź skórę ruchami na zewnątrz, ku górze. Opuszkami palców delikatnie wklep krem.

 

ADVANCED CREAM - Bogata formuła kremu wzbogacona w skoncentrowane czynniki wzro-
stu zapewnia skuteczną odnowę skóry oraz pobudzenie produkcji włókien kolagenu i elasty-
ny. Ekstrakt z miechunki chroni przed starzeniem i wycisza podrażnienia. Ceramidy zawarte 
w produkcie odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka i zapobiegają utracie wody. Tri-
peptyd miedzi-1 zapobiega powstawaniu zmarszczek i wspomaga regenerację skóry. 

Noc

Niewielką ilość  kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu.  Przy użyciu obu dłoni 
wygładź skórę ruchami na zewnątrz, ku górze. Opuszkami palców delikatnie wlep krem.

ANTI-AGE BOOSTER - Ampułka przeciwstarzeniowa. Kompleksowe SMART połączenie 
substancji aktywnych przeciwko oznakom starzenia się: wspomaganie redukcji zmarszczek, 
elastyczności skóry i udoskonalenie struktury paznokci. To suplement składający się ze spe-
cjalnych peptydów kolagenowych - ważnych składników, wspomagających kondycję skórę 
i zapobiegających oznakom starzenia się. Receptura ampułki przeciwstarzeniowej Anti-Age 
Booster została stworzona we współpracy z lekarzami medycyny estetycznej, aby uzupełnić 
efekt zabiegów odmładzających. Składniki ampułki przeciwstarzeniowej Anti-Age Booster 
działają wspomagająco na pobudzanie fibroblastów do zwiększenia metabolizmu. 

Stosować 1 fiolkę 25ml dziennie

Specyficzny czas kwarantanny, wiąże ze zmianą naszego funkcjonowania, co w znacznym stopniu 
oddziałuje również na skórę. Stres i obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych wpły-
wają na wygląd i jakość naszej skóry, dlatego konieczne jest zastosowanie odpowiedniej kuracji 
naprawczej, która wzmocni, ukoi i zabezpieczy skórę. Zarówno stres jak i zanieczyszczenia powietrze 
powodują zwiększenie się aktywności wolnych rodników, które wyzwalają proces starzenia się skóry. 
Kluczowym działaniem jest zatem stosowanie skutecznej ochrony antyoksydacyjnej, która zapew-
ni neutralizację ich działania. Noszenie maseczek, tworzy na skórze idealne warunki do rozwoju 
drobnoustrojów, przyczyniając się do zaburzenie funkcjonowania mikroflory bakteryjnej skóry, która 
jest pierwszą linią obrony naszej skóry. Doskonale skomponowany zestaw „SOS naprawa skóry po 
kwarantannie anti-aging” dostarczy skórze odpowiedniej dawki nawilżenia, złagodzi podrażnienia, 
wzmocni barierę ochronną skóry, udoskonali jej koloryt, przywracając promienność. Dzięki połą-
czeniu zaawansowanej pielęgnacji i suplementu zestaw jest idealnym rozwiązaniem naprawczym 
o działaniu anti-aging.

KORZYŚCI
• Wzmocnienie bariery ochronnej i złagodzenie podrażnień
• Kompleksowe działanie odmładzające
• Przywrócenie blaski i ochrona antyoksydacyjna

WSKAZANIA:
• Skóra uszkodzona i „zestresowana”
• Potrzeba naprawy i regeneracji
• Oznaki starzenia na skórze



Zestaw „„Ukojenie dla skóry” zawiera:
NEW BORN SKIN -  Mleczko micelarne z bioretinolem, które dokładnie usuwa makijaż 
i zanieczyszczenia bez efektu podrażnienia, pozostawiając skórę aksamitną w dotyku. 
Bioretinol uzyskany ekstraktu kwiatów uczepu, zapewnia te same drogocenne  korzyści 
co retinol, ale bez podrażnienia skóry. Wygładza skórę, stymuluje jej odnowę i reguluje 
proces rogowacenia. Kompleks ceramidów odbudowuje płaszcz hydrolipidowy na-
skórka i zapobiega utracie wody. 

Dzień/noc

Odpowiednią ilość mleczka rozprowadź kolistymi ruchami na skórze twarzy, szyi 
i dekoltu wykonując delikatny masaż. Po chwili zmyj letnią wodą lub zetrzyj płatka-
mi kosmetycznymi.

ANTIOX  - Skoncentrowane serum antyoksydacyjne. Serum doskonale sprawdzi się 
przy pielęgnacji skóry wrażliwej i naczynkowej. Stabilna forma witaminy C o stymuluje 
produkcję kolagenu, wzmacniając ściany naczyń krwionośnych oraz działa przeciwsta-
rzeniowo. Dodatkowo zawarty glutation rozświetla, poprawia elastyczność i neutralizuje 
wolne rodniki. Koenzym Q10 i kwas tioktynowy to skuteczne przeciwutleniacze spowal-
niające proces starzenia. 

Dzień/noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku gó-
rze. Następnie zastosuj krem nawilżający.

CERAMIDE  SHIELD -  Krem naprawczy z ceramidami.  Jest to lekki krem o bogatym 
wykończeniu, wzbogacony w kompleks ceramidów 3,6II,1, fitosfingozynę i cholesterol, 
które odbudowują strukturę cementu międzykomórkowego i ochronnej warstwy hydroli-
pidowej skóry. Dodatkowo ekstrakt  z wąkrotki azjatyckiej zapewnia nawilżenie, ukojenie 
oraz zapobiega powstawaniu zaczerwienień i teleangiektazji. Heptapeptyd-4 wzmac-
nia naturalny system obronny poprzez zapewnienie równowagi mikrobiomu. Ta unikalna 
kombinacja składników aktywnych  przywraca komfort skóry, odbudowuje i nawilża.

Dzień/noc

1-2 pompki kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Przy użyciu obu dłoni wy-
gładź skórę ruchami na zewnątrz, ku górze. Opuszkami palców delikatnie wklep krem.

 

Skóra wrażliwa jest bardzo delikatna, łatwo ulega podrażnieniom, bywa również sucha, a także 
podatna na alergie. Często towarzyszy jej uczucie ściągania. Ten rodzaj cery objawia się różnego 
rodzaju nieprzyjemnymi reakcjami: kłuciem, pieczeniem, świądem czy napięciem.  

Z kolei skóra naczynkowa najczęściej kojarzona jest z występowaniem rumienia na twarzy, skłon-
nością do rozszerzenia się naczynek krwionośnych. Jest cienka, delikatna, płytko unaczyniona, ale 
również problematyczna, ponieważ łatwo reaguje na działanie czynników zewnętrznych. Dlatego 
tak bardzo ważna jest właściwa codzienna pielęgnacja, która pozwoli złagodzić objawy, wzmoc-
nić barierę ochronną skóry, a także zapewnić ochronę przed stresem oksydacyjnym. 

Zestaw ,,Ukojenie dla skóry” skutecznie przywróci skórze uczucie komfortu i wzmocni jej delikatną 
strukturę, sprawiając, że będzie ona bardziej odporna na oddziaływanie czynników środowisko-
wych. Preparaty zawarte w zestawie wykazują działanie nawilżające, łagodzące podrażniania, 
antyoksydacyjne oraz wspierają wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych. 

KORZYŚCI:

• Wygładzenie i odbudowa
• Wzmocnienie bariery ochronnej skóry
• Nawilżenie i przywrócenie komfortu

WSKAZANIA:

• Skóra wrażliwa 
• Skóra naczynkowa
• Skóra po zabiegach medycyny estetycznej



Zestaw „„Czas na rewitalizację” zawiera:
C-SHOT- Aktywne serum rewitalizujące z 30% stabilną formą witaminy C (kwas 
3-o-etylo askorbinowy). Witamina C jest silnym antyoksydantem, pobudza syntezę ko-
lagenu, zmniejsza zmiany pigmentacyjne, przywraca blask i rozjaśnia. Stosowanie tego 
wyjątkowo skoncentrowanego i skutecznego serum jest codziennym gestem pielęgna-
cyjnym. Serum po aplikacji szybko się wchłania pozostawiając skórę aksamitną w doty-
ku. Mimo wysokiego stężenia witaminy C nie podrażnia skóry i jest dobrze tolerowane. 

Dzień

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku gó-
rze. Następnie zastosuj krem nawilżający.

RETINOIDS - Odmładzający eliksir z Retin Complex: 0,1% retinol, 0,1% Retinalde-
hyd, 1% Bioretinol. Zastosowanie retinolu w trzech postaciach zapewnia wysoką sku-
teczność delikatnej eksfoliacji  jednocześnie bez efektu podrażnienia.  Aktywne formy 
witaminy A stymulują odnowę skóry, zwiększają produkcje kolagenu i elastyny, a także 
rozjaśniają przebarwienia. W rezultacie skóra staje się widocznie odmłodzona, wygła-
dzona i napięta.

Noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku gó-
rze. Następnie zastosuj krem nawilżający.

ADVANCED CREAM - Bogata formuła kremu wzbogacona w skoncentrowane czyn-
niki wzrostu zapewnia skuteczną odnowę skóry oraz pobudzenie produkcji włókien ko-
lagenu i elastyny. Ekstrakt z miechunki chroni przed starzeniem i wycisza podrażnienia. 
Ceramidy zawarte w produkcie odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka i zapobie-
gają utracie wody. Tripeptyd miedzi-1 zapobiega powstawaniu zmarszczek i wspomaga 
regenerację skóry. Bogaty skład kremu zapewni przyjemne stosowanie nie pozostawia-
jąc tłustego filmu. W efekcie skóra staje się sprężysta, elastyczna i głęboko odżywiona. 

Dzień/noc

Niewielką ilość  kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu.  Przy użyciu obu dłoni 
wygładź skórę ruchami na zewnątrz, ku górze. Opuszkami palców delikatnie wlep krem.

 Wraz z upływem czasu na skórze pojawiają się oznaki starzenia, takie jak: drobne linie i zmarszczki, 
utrata elastyczności czy przebarwienia, które mogą być skutkiem utraty kolagenu, wolniejszej rege-
neracji komórkowej i zmniejszenia nawilżenia. Aby zapobiec dalszym zmianom niezbędny jest silny 
prewencyjny program korygujący, przeciwdziałający oznakom starzenia.

Zestaw  zawiera połączenie silnych składników aktywnych o działaniu antyoksydacyjnym, rozświe-
tlającym, ujędrniającym i anti-aging. Dogłębnie odżywia, przywraca optymalny poziom nawilżenia, 
wygładza  i udoskonala sprężystość skóry. Dzień po dniu skóra nabiera młodzieńczego blasku.

KORZYŚCI:
 

• Wygładzenie zmarszczek i przywrócenie skórze blasku
• Poprawa  jędrności i elastyczności 
• Ujednolicenie kolorytu i rozjaśnienie przebarwień

WSKAZANIA:
 

• Skóra sucha
• Skóra dojrzała, utrata gęstości
• Widoczne oznaki starzenia



Zestaw „„Rytuał Młodości” zawiera:
RETINOIDS - Odmładzający eliksir z Retin Complex: 0,1% retinol, 0,1% Retinalde-
hyd, 1% Bioretinol. Zastosowanie retinolu w trzech postaciach zapewnia wysoką sku-
teczność delikatnej eksfoliacji  jednocześnie bez efektu podrażnienia.  Aktywne formy 
witaminy A stymulują odnowę skóry, zwiększają produkcje kolagenu i elastyny, a także 
rozjaśniają przebarwienia. W rezultacie skóra staje się widocznie odmłodzona, wygła-
dzona i napięta.

Noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku gó-
rze. Następnie zastosuj krem nawilżający.

ADVANCED CREAM - Bogata formuła kremu wzbogacona w skoncentrowane czyn-
niki wzrostu zapewnia skuteczną odnowę skóry oraz pobudzenie produkcji włókien ko-
lagenu i elastyny. Ekstrakt z miechunki chroni przed starzeniem i wycisza podrażnienia. 
Ceramidy zawarte w produkcie odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka i zapobie-
gają utracie wody. Tripeptyd miedzi-1 zapobiega powstawaniu zmarszczek i wspomaga 
regenerację skóry. Bogaty skład kremu zapewni przyjemne stosowanie nie pozostawia-
jąc tłustego filmu. W efekcie skóra staje się sprężysta, elastyczna i głęboko odżywiona. 

Dzień/noc

Niewielką ilość  kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu.  Przy użyciu obu dłoni 
wygładź skórę ruchami na zewnątrz, ku górze. Opuszkami palców delikatnie wlep krem.

 

EYE FUSION - Krem pod oczy z ekstraktem z planktonu o działaniu 3 w 1. Zmniejsza 
widoczność obrzęków, cieni pod oczami i wygładza zmarszczki. Dimetylometoksy chro-
manol zawarty w produkcie jest silnym antyoksydantem i zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu. Ciekłokrystaliczna struktura kremu zapewnia głęboką przenikalność składni-
ków aktywnych w głąb skóry, jednocześnie zwiększając uczucie komfortu- intensywne 
nawilżenie.

Dzień/noc

Opuszkami palców serdecznych nałóż 1 pompkę kremu na okolice wokół oczu. Zacznij 
od punktowego nałożenia i aplikację wykonuj od zewnątrz do wewnątrz, a następnie 
ruchami okrężnymi wygładź kontur oczu. Pozostaw do wchłonięcia.

 
Proces starzenia się naszej skóry jest naturalny. Rozpoczyna się już w wieku 25 lat, a po 30 roku życia 
proces ten nagle przyspiesza. Polega przede wszystkim na zmniejszonej pracy komórek skóry wła-
ściwej - fibroblastów, odpowiedzialnych za produkcję kolagenu, elastyny oraz kwasu hialuronowe-
go. Skóra traci swą jędrność, elastyczność i nawilżenie, a w efekcie pojawiają się zmarszczki. Wraz 
z upływem czasu proces odnowy i regeneracji skóry ulega osłabieniu, dlatego ważnym aspektem 
jest odpowiednia pielęgnacja aby utrzymać  jej właściwą kondycję jak najdłużej. 

Zestaw „Rytuał Młodości” głęboko i długotrwale nawilża, odżywia, wygładza i poprawia strukturę 
skóry, zwiększa sprężystość, a także stymuluje odnowę komórkową. Intensywna kuracja anti-aging 
w celu udoskonalenia jakości i wyglądu skóry.

KORZYŚCI:
 

• Wygładzenie skóry  
 i zmniejszenie widoczności zmarszczek
• Udoskonalenie sprężystości skóry
• Nawilżenie i odżywienie

WSKAZANIA:
 

• Skóra dojrzała
• Utrata jędrności i elastyczności
• Zmarszczki wokół oczu



Zestaw „„Równowaga i wygładzenie” zawiera:
ACNE STRESS CONTROL - Aktywne serum przeciwtrądzikowe, które działa na główne 
przyczyny trądziku- zwalcza bakterie i ogranicza łojotok. Klinicznie przetestowany kwas 
10-hydroksydekanowy (główny składnik mleczka pszczelego) zmniejsza nadmierne wy-
dzielanie sebum i rozwój mikroorganizmów na skóry. 4% stężenie niacynamidu redukuje 
stany zapalne i łagodzi podrażnienia, a kwas sebacynowy reguluje pracę gruczołów 
łojowych. Serum posiada dodatkowo właściwości nawilżające dzięki wzbogaceniu 
formuły o  ceramidy. Niekomedogenna beztłuszczowa formuła, idealna pod makijaż.

Dzień

1 -2 pompki serum rozprowadź między dłońmi i nałóż delikatnie na skórę twarzy. 
Następnie wmasuj  ruchami wygładzającymi.

RETINOIDS - Odmładzający eliksir z Retin Complex: 0,1% retinol, 0,1% Retinalde-
hyd, 1% Bioretinol. Zastosowanie retinolu w trzech postaciach zapewnia wysoką sku-
teczność delikatnej eksfoliacji  jednocześnie bez efektu podrażnienia.  Aktywne formy 
witaminy A stymulują odnowę skóry, zwiększają produkcje kolagenu i elastyny, a także 
rozjaśniają przebarwienia. W rezultacie skóra staje się widocznie odmłodzona, wygła-
dzona i napięta.

Noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku gó-
rze. Następnie zastosuj krem nawilżający.

CITY ESCAPE MASK - Maska detoksykująca z 3% aktywnym węglem bambusowym,  
która dogłębnie oczyszcza i zmniejsza widoczność porów . Aktywny węgiel bambusowy 
działa jak magnes, który usuwa zanieczyszczenia, toksyny i sebum ze skóry. Po zastoso-
waniu maski skóra jest wygładzona, rozświetlona i nieskazitelnie gładka.

Dzień/noc

Stosuj 1-2razy w tygodniu. Porcję maski rozprowadź na oczyszczoną skórę twarzy 
i rozmasuj kolistymi ruchami, do momentu uwolnienia aktywnego węgla z mikro-
kapsułek. Maska zmieni kolor na jednolity szary/czarny. Po 10 minutach zmyj obficie 
wodą. Omijaj okolice oczu.

Idealny zestaw do pielęgnacji skóry ze skłonnością do trądziku i nadmiernego łojotoku. 
Wyjątkowa kompozycja składników aktywnych przywraca równowagę skórze, wspiera 
regulację wydzielania sebum i dostarcza optymalnego nawilżenia. 

Preparaty zapewniają działanie łagodzące i wyciszające zmiany na skórze, wygładzają 
jej teksturę, a także wspomagają prawidłowe funkcjonowanie. 

Wszystkie konsystencje produktów są bardzo lekkie, przyjemne w stosowaniu, niepozo-
stawiające tłustego filmu na skórze. 

KORZYŚCI:
 

• Głębokie oczyszczenie porów i skóry
• Wsparcie regulacji wydzielania sebum
• Zniwelowanie niedoskonałości  
 i wygładzenie powierzchni skóry

WSKAZANIA:
 

• Skóra ze skłonnością do trądziku
• Łojotok
• Skóra tłusta  
 i skłonna do zanieczyszczeń



Zestaw „„Rytuał rozświetlający” zawiera:
WAKE UP SKIN - Energetyzujący tonik z glutationem. Glutation jest to silny antyok-
sydant, który rozświetla, niweluje plamy pigmentacyjne a także wygładza zmarszczki. 
Dzięki zamknięciu w liposomach wykazuje doskonałą stabilność oraz działa synergi-
stycznie w połączeniu z witaminą C, która neutralizuje wolne rodniki. Ekstrakt z kwiatów 
wiśni działa kojąco i nawilżająco. Tonik przywraca naturalne pH i przygotowuje skórę do 
dalszych etapów pielęgnacji.

Dzień/noc

Po oczyszczeniu skóry, zwilż płatki kosmetyczne tonikiem i przetrzyj  skórę twarzy, szyi 
i dekoltu.

C-SHOT- Aktywne serum rewitalizujące z 30% stabilną formą witaminy C (kwas 
3-o-etylo askorbinowy). Witamina C jest silnym antyoksydantem, pobudza syntezę ko-
lagenu, zmniejsza zmiany pigmentacyjne, przywraca blask i rozjaśnia. Stosowanie tego 
wyjątkowo skoncentrowanego i skutecznego serum jest codziennym gestem pielęgna-
cyjnym. Serum po aplikacji szybko się wchłania pozostawiając skórę aksamitną w doty-
ku. Mimo wysokiego stężenia witaminy C nie podrażnia skóry i jest dobrze tolerowane. 

Noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku gó-
rze. Następnie zastosuj krem nawilżający.

C-ROUTINE - Krem nawilżający ze stabilną formą witaminy C skutecznie chroni przed 
wolnymi rodnikami i pobudza syntezę kolagenu. Lekka formuła o satynowym wykoń-
czeniu dogłębnie nawilża i rozświetla skórę.
 

Dzień/noc

Niewielką ilość kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu delikatnie doci-
skając. Wygładź skórę ruchami na zewnątrz i ku górze. Na koniec delikatnie oklep 
skórę.

 Czy Twoja skóra jest zmęczona, matowa, szara? Mamy dla Ciebie rozwiązanie - zestaw „Rytuał 
rozświetlający”. Kompleksowa  pielęgnacja o działaniu rozjaśniającym przebarwienia, ujednolica-
jącym koloryt, a także nawilżającym. 

Wyjątkowy zestaw łączy w sobie siłę składników antyoksydacyjnych, stabilnej formy witaminy C, 
liposomalnej formy glutationu, które stymulują syntezę kolagenu, neutralizują wolne rodniki i przy-
wracają skórze promienność. Natychmiastowe zmniejszenie oznak zmęczenia i zniwelowanie zmian 
pigmentacyjnych.

KORZYŚCI:
 

• Rozświetlenie i ujednolicenie kolorytu
• Przywrócenie promienności i blasku
• Ochrona antyoksydacyjna

WSKAZANIA:
 

• Skóra matowa, poszarzała
• Przebarwienia
• Ziemistość 



Zestaw „„Męski niezbędnik pielęgnacji” zawiera:
VITAMIN C SERUM MAN - Serum zapobiegające starzeniu, które zawiera  stabilną 
formą witaminy C oraz kompozycję silnych przeciwutleniaczy .  

Dzień/noc 

Na oczyszczoną skórę twarzy i szyi  nałóż 1-2 pompki  serum. Rozprowadź produkt 
ruchami okrężnymi i  wmasuj aż do wchłonięcia. 

REBALANCING CREAM MAN - Zawiera frakcyjny  kwas hialuronowy 3D, który zapewni 
odpowiedni poziom nawilżenia. Skoncentrowane substancje aktywne uzupełniają braki 
w cemencie  międzykomórkowym, a czynniki wzrostu wspierają wyciszenie i regenera-
cję skóry. 

Dzień/noc

Nałóż niewielką ilość kremu na skórę twarzy i szyi, delikatnie wygładź i oklep skórę.  

CONTOUR EYE SERUM MAN - Serum po oczy o żelowej konsystencji z kwasem hialu-
ronowym o małej masie cząsteczkowej, zapewnia silne nawilżenie. Dodatkowo Hexa-
peptide-8 (tzw. Botox-like) wygładza zmarszczki mimiczne i daje efekt liftingu. 

Dzień/noc

Na  skórę wokół oczu nałóż 1 pompkę serum. Rozprowadź  i wmasuj ruchami okrężnymi 
do całkowitego wchłonięcia. 

 

Skóra mężczyzny, podobnie jak skóra kobiety potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Codzienne go-
lenie twarzy naraża ją na mikrouszkodzenia, a niewłaściwy tryb życia (stres, zła dieta) powoduje, ze 
męska skóra  tez ulega podrażnieniom, staje się niedotleniona i traci jędrność.  

Zestaw zawiera skoncentrowane składniki aktywne o udowodnionym działaniu przeciwstarzenio-
wym, nawilżającym i kojącym. Wszystkie kosmeceutyki mają lekką, szybko wchłaniającą się kon-
systencje, które idealnie sprawdzą  się przy grubszej skórze mężczyzn . 

KORZYŚCI:
 

• Optymalne nawilżenie i łagodzenie
• Wygładzenie zmarszczek
• Efekt „świeżej” skóry

WSKAZANIA:
 

• Skóra odwodniona
• Skóra z oznakami starzenia
• Skóra z tendencją do podrażnień



Zestaw „„Wszystko dla Twoich oczu” zawiera:
CONTOUR EYE SERUM - Serum o lekkiej żelowej konsystencji, łatwo się wchłania i jest 
idealne dla delikatnej skóry wokół oczu. Zawiera kwas hialuronowy o małej masie czą-
steczkowej, który przenika do głębszych warstw naskórka, zapewniając silne nawilżenie. 
Dodatkowo Hexapeptide-8 (tzw. Botox-like) wygładza zmarszczki mimiczne i daje efekt 
liftingu.  

Dzień/noc

1 pompkę serum zaaplikuj na skórę wokół oczu. Za pomocą opuszków palców ser-
decznych wmasuj serum kolistymi ruchami. Następnie nałóż krem Eye Fusion.

EYE FUSION - Krem pod oczy z ekstraktem z planktonu o działaniu 3 w 1. Zmniejsza 
widoczność obrzęków, cieni pod oczami i wygładza zmarszczki. Dimetylometoksy chro-
manol zawarty w produkcie jest silnym antyoksydantem i zapobiega przedwczesnemu 
starzeniu. Ciekłokrystaliczna struktura kremu zapewnia głęboką przenikalność składni-
ków aktywnych w głąb skóry, jednocześnie zwiększając uczucie komfortu- intensywne 
nawilżenie.

Dzień/noc

Opuszkami palców serdecznych nałóż 1 pompkę kremu na okolice wokół oczu. Zacznij 
od punktowego nałożenia i aplikację wykonuj od zewnątrz do wewnątrz, a następnie 
ruchami okrężnymi wygładź kontur oczu. Pozostaw do wchłonięcia. 

Skóra pod oczami jest bardzo cienka i delikatna, wymaga nieco innej pielęgnacji niż skóra na po-
zostałej części twarzy. To właśnie w okolicy oka najszybciej pojawiają się pierwsze zmarszczki, często 
ulega podrażnieniom, łatwo się przesusza, szybciej staje się wiotka. 

Zestaw „Wszystko dla Twoich oczu” zawiera  kosmeceutyki, które intensywnie nawilżają, wygładzają 
drobne linie i zmarszczki oraz zmniejszają widoczność cieni pod oczami,  zapewniając optymalny 
komfort okolicy oka. Jest to kompleksowe rozwiązanie, dla skóry z widocznymi oznakami starzenia 
wokół oczu.

KORZYŚCI:
 

• Poprawia wygląd delikatnej skóry wokół oczu
• Intensywnie nawilża i zmniejsza  
 widoczność zmarszczek
• Niweluje widoczność cieni  
 i obrzęków pod oczami

WSKAZANIA:
 

• Zmarszczki wokół oczu i ust
• Cienka i delikatna skóra okolicy oka
• Obrzęki oraz cienie pod oczami



Zestaw „„Nieskazitelna skóra” zawiera:
ANTIOX - Zawiera unikalny kompleks antyoksydacyjny złożony z liposomalnej formy glu-
tationu, witaminy C oraz koenzymu Q10. Serum skutecznie chroni przed działaniem szko-
dliwych czynników       zewnętrznych, w szczególności wolnych rodników. Działa prze-
ciwzmarszczkowo, wyrównuje koloryt skóry i pomaga niwelować drobne przebarwienia. 

Dzień

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku górze. 

RETINOIDS - Serum łączy w sobie moc retinolu w 3 postaciach: bioretinolu zawartego 
w ekstraktach botanicznych, czystego retinolu oraz silnie aktywnego biologicznie retinal-
dehydu. Retinal został zamknięty w nanokapsułkach z hydroksyapatytu wapnia, które nie 
tylko usprawniają przenikalność w głąb skóry , ale również wykazują działanie łagodzące. 
Kompleks retinowy reguluje proces regeneracji skóry i zapobiega jej nadmiernemu rogo-
waceniu. Dzięki temu skóra zyskuje jędrność, aksamitną gładkość i wyrównany koloryt.

Noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku górze. 

CERAMIDE SHIELD - Krem naprawczy z ceramidami. Jest to lekki krem o bogatym 
wykończeniu, wzbogacony w kompleks ceramidów 3,6II,1, fitosfingozynę i cholesterol, 
które odbudowują strukturę cementu międzykomórkowego i ochronnej warstwy hydro-
lipidowej skóry. Dodatkowo ekstrakt  z wąkrotki azjatyckiej zapewnia nawilżenie, ukoje-
nie i stymuluje produkcję kolagenu.. Heptapeptyd-4 wzmacnia naturalny system obron-
ny poprzez zapewnienie równowagi microbiomu. Ta unikalna kombinacja składników 
aktywnych  przywraca komfort skóry, odbudowuje i nawilża.

Dzień/noc

Niewielką ilość kremu rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i zaaplikuj na twa-
rzy, szyi i dekoltu, delikatnie dociskając. Wygładź skórę ruchami na zewnątrz i ku 
górze. Na koniec delikatnie oklep skórę 

REBALANCING MAKE UP – Regenerujący podkład z mineralnymi pigmentami oraz 
frakcyjnym kwasem hialuronowym 3D i czynnikami wzrostu Sh-Oligopeptide-1 (EGF). 
Enzymy ATP dostarczają komórkom energię niezbędną do ich prawidłowego funkcjo-
nowania. Dodatkowo zawiera ekstrakt z korzenia lukrecji i bisabolol o właściwościach 
kojących i przeciwzapalnych. Podkład mineralny  doskonale wyrównuje koloryt, jest nie-
komedogenny i umożliwia budowanie krycia bez tworzenia efektu maski.

Dzień
 
Nałóż 1-2 pompki podkładu na skórę twarzy i rozprowadź równomiernie.

Zestaw „Nieskazitelna skóra” skutecznie działa na niedoskonałości i podrażnienia spowodowanie 
zaburzeniem funkcjonowania skóry. Połączenie składników aktywnych o działaniu antyoksydacyj-
nym skutecznie chroni przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych, rozjaśnia plamy pig-
mentacyjne, wspiera normalizację procesy odnowy naskórka. 
Unikatowy zestaw będący rozwiązaniem dla wymagającej skóry. Kosmeceutyki doskonale spraw-
dzą się w pielęgnacji skóry odwodnionej, przetłuszczającej się w strefie T i jednocześnie skłonnej do 
podrażnień i powstawania zmian na skórze. Regularne stosowanie pozwoli na uzyskanie gładkiej, 
aksamitnej w dotyku skóry, pozbawionej niedoskonałości.

KORZYŚCI:
 

• Zniwelowanie niedoskonałości skóry
• Poprawa struktury i funkcjonowania skóry
• Ochrona antyoksydacyjna i wygładzenie

WSKAZANIA:
 

• Skóra z niedoskonałościami
• Skóra odwodniona i przetłuszczająca  
 się w strefie T
• Skłonność do podrażnień



Zestaw „„Dogłębne oczyszczenie” zawiera:
NEW BORN SKIN -  Mleczko micelarne z bioretinolem, które dokładnie usuwa makijaż 
i zanieczyszczenia bez efektu podrażnienia, pozostawiając skórę aksamitną w dotyku. 
Bioretinol uzyskany ekstraktu kwiatów uczepu, zapewnia te same drogocenne  korzyści 
co retinol, ale bez podrażnienia skóry. Wygładza skórę, stymuluje jej odnowę i reguluje 
proces rogowacenia. Kompleks ceramidów odbudowuje płaszcz hydrolipidowy na-
skórka i zapobiega utracie wody. 

Dzień/noc

Odpowiednią ilość mleczka rozprowadź kolistymi ruchami na skórze twarzy, szyi 
i dekoltu wykonując delikatny masaż. Po chwili zmyj letnią wodą lub zetrzyj płatka-
mi kosmetycznymi.

CITY ESCAPE MASK - Maska detoksykująca z 3% aktywnym węglem bambusowym,  
która dogłębnie oczyszcza i zmniejsza widoczność porów . Aktywny węgiel bambusowy 
działa jak magnes, który usuwa zanieczyszczenia, toksyny i sebum ze skóry. Po zastoso-
waniu maski skóra jest wygładzona, rozświetlona i nieskazitelnie gładka.

Dzień/noc

Stosuj 1-2razy w tygodniu. Porcję maski rozprowadź na oczyszczoną skórę twarzy 
i rozmasuj kolistymi ruchami, do momentu uwolnienia aktywnego węgla z mikro-
kapsułek. Maska zmieni kolor na jednolity szary/czarny. Po 10 minutach zmyj obficie 
wodą. Omijaj okolice oczu.

WAKE UP SKIN - Energetyzujący tonik z glutationem. Glutation jest to silny antyok-
sydant, który rozświetla, niweluje plamy pigmentacyjne a także wygładza zmarszczki. 
Dzięki zamknięciu w liposomach wykazuje doskonałą stabilność oraz działa synergi-
stycznie w połączeniu z witaminą C, która neutralizuje wolne rodniki. Ekstrakt z kwiatów 
wiśni działa kojąco i nawilżająco. Tonik przywraca naturalne pH i przygotowuje skórę do 
dalszych etapów pielęgnacji.

Dzień/noc

Po oczyszczeniu skóry, zwilż płatki kosmetyczne tonikiem i przetrzyj  skórę twarzy, szyi 
i dekoltu.

Na naszej skórze zbierają się codziennie zanieczyszczenia. Zestaw  dokładnie oczyszcza skórę, wspo-
maga normalizację pracy gruczołów łojowych, a przy tym nie narusza bariery ochronnej skóry. 

Składniki aktywne zawarte w preparatach pomagają usuwać zanieczyszczenia, toksyny i sebum 
z porów skóry, przez co stają się one mniej widoczne. Po zastosowaniu skóra jest promienna, świeża, 
idealnie oczyszczona, a także delikatna w dotyku.

KORZYŚCI:
 

• Idealne oczyszczenie 
• Efekt  gładkiej, rozświetlonej i świeżej skóry
• Absorbcja nadmiaru sebum  
 i usunięcie zanieczyszczeń – detoks dla skóry

WSKAZANIA:
 

• Skóra z tendencją  
 do zanieczyszczeń
• Skóra mieszana 
• Rozszerzone pory



Zestaw „„Perfekcyjny duet” zawiera:
C-SHOT- Aktywne serum rewitalizujące z 30% stabilną formą witaminy C (kwas 
3-o-etylo askorbinowy). Witamina C jest silnym antyoksydantem, pobudza syntezę ko-
lagenu, zmniejsza zmiany pigmentacyjne, przywraca blask i rozjaśnia. Stosowanie tego 
wyjątkowo skoncentrowanego i skutecznego serum jest codziennym gestem pielęgna-
cyjnym. Serum po aplikacji szybko się wchłania pozostawiając skórę aksamitną w doty-
ku. Mimo wysokiego stężenia witaminy C nie podrażnia skóry i jest dobrze tolerowane. 

Dzień/noc

3-5 kropli serum rozprowadź pomiędzy opuszkami palców i nałóż na oczyszczoną 
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj w skórę ruchami na zewnątrz i ku 
górze. 

CERAMIDE  SHIELD -  Krem naprawczy z ceramidami.  Jest to lekki krem o bogatym 
wykończeniu, wzbogacony w kompleks ceramidów 3,6II,1, fitosfingozynę i cholesterol, 
które odbudowują strukturę cementu międzykomórkowego i ochronnej warstwy hydroli-
pidowej skóry. Dodatkowo ekstrakt  z wąkrotki azjatyckiej zapewnia nawilżenie, ukojenie 
oraz zapobiega powstawaniu zaczerwienień i teleangiektazji. Heptapeptyd-4 wzmac-
nia naturalny system obronny poprzez zapewnienie równowagi mikrobiomu. Ta unikalna 
kombinacja składników aktywnych  przywraca komfort skóry, odbudowuje i nawilża.

Dzień/noc

1-2 pompki kremu rozprowadź na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Przy użyciu obu dłoni wy-
gładź skórę ruchami na zewnątrz, ku górze. Opuszkami palców delikatnie wklep krem.

 

To skuteczne rozwiązanie antyoksydacyjne, przeciwstarzeniowe i regenerujące 
sprawdzi się w większości typach skóry. Są to kosmeceutyki „must have” 
w codziennej pielęgnacji. Idealnie rozświetlają, neutralizują wolne rodniki, 
dogłębnie odżywiają i przywracają skórze promienność.

KORZYŚCI:
 

• Skuteczne działanie antyoksydacyjne i anti-aging
• Ukojenie i przywrócenie komfortu
• Idealne uzupełnienie po zabiegach  
 kosmetologicznych i medycyny estetycznej

WSKAZANIA:
 

• Skóra uszkodzona i odwodniona
• Skóra z widocznymi zmarszczkami  
 i przebarwieniami
• Utrata blasku



www.neauvia.pl


