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Młoda, gładka, zdrowa, słowem: piękna – Twoja skóra. Chcemy, aby 

zawsze taka była! Pomyśl o skórze, jak o swojej najlepszej przyjaciółce. 

Jeżeli właściwie o nią zadbasz na długo zatrzymasz jej piękno. Od blisko 

trzydziestu lat robimy to, co umiemy najlepiej – tworzymy bezpieczne 

kosmetyki pielęgnacyjne – wiemy, jak zadbać o Twoją skórę. Dzięki 

stosowaniu najlepszej jakości surowców oraz nieustannie prowadzonym 

pracom badawczym, oferujemy niezwykle skuteczne i nowoczesne 

preparaty, oparte o innowacyjne receptury. Poprzez skrupulatną 

kontrolę procesu produkcji mamy pewność, że dostarczamy produkty 

wyłącznie najwyższej jakości. Nasze kosmetyki zapewniają Twojej skórze 

kompleksową pielęgnację. Oferujemy zarówno preparaty profesjonalne 

stosowane w gabinetach kosmetycznych, jak również kosmetyki 

przeznaczone do pielęgnacji domowej. BANDI Cosmetics to gwarancja 

aktywnej, profesjonalnej i skutecznej pielęgnacji Twojej skóry.

lat doświadczenia
w kosmetyce
profesjonalnej



Przełomowe połączenie intensywności 
działania i bezpieczeństwa stosowania

Skoncentrowana wiedza z zakresu:
Kosmetologii

Medycyny
Farmacji

Specjalistyczna seria silnie skoncentrowanych 
preparatów do zaawansowanej pielęgnacji 
skóry, dla osób oczekujących radykalnych 
efektów poprawy wyglądu.

INNOWACJA W PIELĘGNACJI SKÓRY  
DOJRZAŁEJ, TRĄDZIKOWEJ I NACZYNKOWEJ:

 - wysokie stężenia najskuteczniejszych składników aktywnych,
 - bazy ułatwiające głębokie przenikanie, 
 - sprawdzone substancje stosowane  
  w medycynie i farmacji,
 - niezwykła skuteczność potwierdzona badaniami.

Konsultacja
medyczna linii:

Prof. ndzw. dr n. med. 
Magdalena Ciupińska
specjalista dermatolog
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Wskazania do stosowania:
wymagająca cera dojrzała, wyraźny spadek gęstości i elastyczności skóry, wszystkie typy zmarszczek, nierównomierny koloryt cery.

Preparaty serii anti aging zawierają substancje czynne: retinol, witaminę C,  
kwas hialuronowy o intensywnym oddziaływaniu na skórę. Aktywizują mechanizmy 
regeneracyjne, które prowadzą do głębokiej rewitalizacji i odnowy skóry na poziomie 
komórkowym. 

EFEKTY:
- wygładzone zmarszczki,
- odżywiona i głęboko nawilżona skóra,
- poprawiona elastyczność i owal twarzy,
- stymulacja skóry do tworzenia nowego kolagenu,
- wyrównany koloryt cery.

Czysty Retinol to jedna z najbardziej cenionych substancji przeciwstarzeniowych. Zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, poprawia gęstość 
i napięcie skóry, spłyca zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt. Retinol i innowacyjna, rozpuszczalna w tłuszczach 
witamina C (tetraizopalmitynian askorbylu) to połączenie o niezwykłej skuteczności, doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują 
zaawansowanego działania kosmetyków i widocznej poprawy skóry. 

Profesor ndzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska - specjalista dermatolog

Kremowa kuracja przeciw zmarszczkom 
0,2% czysty retinol + witamina C nowej generacji

Zaawansowana terapia przeciwstarzeniowa dla cery 
dojrzałej, wrażliwej i/lub odwodnionej. Preparat 
aktywnie pobudza odnowę skóry właściwej oraz 
zapewnia odpowiednie odżywienie i nawilżenie 
komórek. Umieszczenie substancji aktywnych 
w neutralnym i przyjaznym dla skóry podłożu 
farmaceutycznym zapewnia ich doskonałą penetrację 
i dobrą tolerancję przez wrażliwą skórę.
Cena sugerowana: 84 zł

(50 ml)
(30 ml)

(30 ml) (50 ml)

Skoncentrowana ampułka przeciw zmarszczkom
0,4% czysty retinol + witamina C nowej generacji

Wysoko stężony preparat przeznaczony do silnej 
regeneracji skóry pozbawionej gęstości z wyraźnymi 
zmarszczkami. Preparat aktywuje produkcję nowych 
włókien kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego 
dzięki czemu widocznie poprawia owal twarzy  
i wygładza strukturę skóry.
Cena sugerowana: 89 zł

Krem pod oczy przeciw zmarszczkom
0,05% czysty retinol + witamina C nowej generacji

Łagodzący kompres przeciw zmarszczkom
4% pantenol + kwas hialuronowy

Wyspecjalizowany preparat przeznaczony do 
zaawansowanej terapii przeciwstarzeniowej skóry 
okolic oczu. Aktywnie pobudza proces głębokiej 
rewitalizacji komórek przyczyniając się do wygładzenia 
struktury i rozświetlenia skóry.
Cena sugerowana: 79 zł

Nawilżający preparat o właściwościach łagodzących. 
Hamuje proces inflammaging czyli starzenia się skóry 
wywołanego stanem zapalnym. Odbudowuje ochronną 
barierę hydrolipidową i zapobiega nadmiernej utracie 
wilgoci. Niezbędny, aby ukoić skórę po inwazyjnych 
zabiegach kosmetyczno-estetycznych i terapii retinolem.
Cena sugerowana: 59 zł
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Wskazania do stosowania: skóra tłusta i mieszana, z zaskórnikami i trądzikiem pospolitym, nierównomierny koloryt cery.

Preparaty serii anti acne zawierają substancje  czynne:  kwas  salicylowy, kwas 
pirogronowy, kwas migdałowy, olejek z drzewa herbacianego o silnym działaniu na 
skórę. Po ich zastosowaniu następuje hamowanie namnażania bakterii z rodzaju 
Propionibacterium acnes, będących przyczyną powstawania wykwitów trądzikowych 
oraz normalizacja wydzielania sebum przez gruczoły łojowe.

EFEKTY:
- zredukowane zaskórniki,
- głęboko oczyszczone ujścia gruczołów łojowych, 
- wyciszone zmiany trądzikowe,
- złagodzone stany zapalne skóry,
- zmniejszone przebarwienia potrądzikowe,
- zmatowiona cera.

Kwas salicylowy i pirogronowy są niezastąpione w terapii cery mieszanej, tłustej i trądzikowej. Dzięki rozpuszczalności  
w tłuszczach, jako nieliczne z kwasów mogą penetrować do gruczołów łojowych i zmniejszać wydzielanie łoju. Nagromadzone w 
przewodach komórki łatwiej oddzielają się i są usuwane na zewnątrz, przewód gruczołu łojowego staje się drożny, ułatwiając wydzielanie 
łoju. W efekcie zmniejsza się liczba zaskórników i skłonność do ich powstawania, hamowany jest rozwój zapalnych wykwitów trądzikowych, 
skóra jest oczyszczona i matowa. 

Profesor ndzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska - specjalista dermatolog

Kremowa kuracja antytrądzikowa
1,5% kwas salicylowy + olejek z drzewa herbacianego

Specjalistyczna kuracja przeciwtrądzikowa i matująca 
dla cery skłonnej do wysuszenia i powstawania 
podrażnień. Wysoka zawartość substancji aktywnych 
zmniejsza produkcję łoju i powstawanie zaskórników.
Cena sugerowana: 39 zł

Skoncentrowana ampułka antytrądzikowa
2% kwas salicylowy + olejek z drzewa herbacianego

Preparat o wysokim stężeniu substancji aktywnych 
przeznaczony dla skóry silnie zanieczyszczonej oraz 
w przypadku trądziku pospolitego. Formuła ampułki 
zapewnia doskonałą penetrację i silne działanie kwasu 
salicylowego i olejku z drzewa herbacianego. Preparat 
głęboko oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, 
hamując powstawanie zaskórników i niedoskonałości, 
normalizuje ilość wydzielanego sebum, zapobiegając 
łojotokowi oraz wyrównuje koloryt i strukturę cery.
Cena sugerowana: 45 zł

Peeling kwasowy antytrądzikowy
10% kwas pirogronowy, salicylowy, migdałowy

Krem BB multiaktywny
1,5% pantenol + olejek z drzewa herbacianego

Intensywny preparat o właściwościach złuszczających. 
Aktywne trzy kwasy skutecznie zapobiegają 
powstawaniu zaskórników i zmian trądzikowych. 
Preparat dzięki właściwościom depigmentacyjnym 
korzystnie wpływa na niwelowanie przebarwień 
pozapalnych i blizn potrądzikowych.
Cena sugerowana: 54 zł

Wyrównujący koloryt cery krem o właściwościach 
antybakteryjnych. Łagodzi rumień i stan zapalny, 
przyspiesza gojenie wykwitów trądzikowych. Zapewnia 
prawidłowy poziom nawilżenia skóry co zmniejsza jej 
skłonność do nadmiernego wydzielania sebum.
Cena sugerowana: 39 zł

(50 ml)

(30 ml) (50 ml)

(30 ml)
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Wskazania do stosowania: cera naczynkowa, skłonna do przetrwałego rumienia i podrażnień, trądzik różowaty.

Preparaty serii anti rouge z uwagi na wysoką zawartość substancji aktywnych: 
witamina PP, witamina K, kwas laktobionowy, gukonolakton są polecane do 
zaawansowanej pielęgnacji wymagającej cery naczynkowej. Ich wpływ na skórę 
jest związany z hamowaniem tworzenia teleangiektazji oraz wzmocnieniem bariery 
naskórkowej co ogranicza powstawanie rumienia i podrażnień.

EFEKTY:
- zmniejszone objawy rumienia i pieczenia skóry,
- wyciszone stany zapalne,
- wygładzona i wzmocniona skóra,
- zmniejszona widoczności naczynek,
- złagodzone objawy trądziku różowatego.

Witamina PP to niezwykle istotny składnik dla utrzymania dobrej kondycji skóry. Jej niedobór powoduje pelagrę - skóra jest 
zaczerwieniona, łuszczy się. Wtamina PP (pelagra preventive factor) jest zalecana przez dermatologów jako uzupełnienie 
pielęgnacji cery naczynkowej. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, stymuluje powstawanie kolagenu, poprawia 
nawilżenie, łagodzi stan zapalny. Kwas laktobionowy - silny antyoksydant, delikatnie złuszcza, hamuje metaloproteinazy, 
zmniejsza widoczność teleangiektazji. Delikatna skóra naczynkowa jest gładsza, jaśniejsza, ze zmniejszoną tendencją  
do rumienia.

Kremowa kuracja na naczynka
2% witamina PP + witamina K

Odżywczy preparat dla wrażliwej, odwodnionej i suchej cery 
naczynkowej. Wyselekcjonowane substancje aktywne w 
wysokich stężeniach wzmacniają ściany naczyń krwionośnych 
i chronią przed ich uszkodzeniem. Bogaty skład preparatu 
zapewnia odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, 
zmniejsza szorstkość, pieczenie i świąd oraz redukuje 
przetrwały rumień. Przy regularnym stosowaniu preparat 
zapobiega napadowym zaczerwienieniom skóry.
Cena sugerowana: 59 zł

Skoncentrowana ampułka na naczynka
2% witamina PP + witamina K

Specjalistyczny preparat do pielęgnacji wymagającej 
cery naczynkowej i z trądzikiem różowatym. 
Wyjątkowo skuteczne substancje aktywne wmacniają 
delikatne ściany naczyń krwionośnych i zapobiegają 
ich rozszerzaniu. Efektem stosowania ampułki jest 
redukcja zaczerwienienia skóry.
Cena sugerowana: 55 zł

Peeling kwasowy na naczynka
10% kwas laktobionowy, glukonolakton

CC Korektor na naczynka
0,5% witamina E + witamina K

Innowacyjny preparat przeznaczony do eksfoliacji cery 
naczynkowej. Dzięki zastosowaniu polihydroksykwasów 
łagodnie oddziałuje na skórę i jest polecany do pielęgnacji 
nawet najbardziej wrażliwej cery. Poprzez delikatne działanie 
złuszczające i silne właściwości antyoksydacyjne preparat 
odświeża, rozświetla i przywraca blask skórze. Skłonność 
do wiązania cząsteczek wody przez glukonolakton i kwas 
laktobionowy zwiększa nawilżenie skóry i redukcję jej szorstkości.
Cena sugerowana: 54 zł

Tonująco-pielęgnacyjny krem dla cery naczynkowej 
i z trądzikiem różowatym. Połączenie korygujących, 
wielokolorowych pigmentów tuszuje widoczność 
niedoskonałości cery, czyniąc ją perfekcyjnie gładką. 
Zastosowane w preparacie substancje aktywne 
intensywnie pielęgnują skórę i zapewniają jej optymalny 
poziom nawilżenia i wzmocnienia delikatnych naczynek.
Cena sugerowana: 55 zł

Profesor ndzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska - specjalista dermatolog

(50 ml)

(30 ml) (50 ml)

(30 ml)

7



Linia GOLD PHILOSOPHY to ekskluzywna linia kosmetyków, która została opracowana z myślą  
o wymagającej regeneracji cery 40+. Tajemnica działania kosmetyków tkwi w głęboko penetrujących 
składnikach aktywnych, które skutecznie redukują i wygładzają wszystkie typy zmarszczek.

Receptura preparatów GOLD PHILOSOPHY została 
opracowana w  oparciu o  najnowsze rozwiązania 
w  walce ze starzeniem skóry. Jeżeli pod wpływem 
niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych 
oraz spowolnionych mechanizmów odnowy komórek 
Twoja skóra straciła napięcie i elastyczność, GOLD 
PHILOSOPHY zregeneruje ją i silnie odżywi, by mogła 
odzyskać świeży i odmłodzony wygląd.

Wyniki otrzymane na podstawie badania przeprowadzonego 
przez niezależne Laboratorium Badawcze na 25 osobach  

po 40 roku życia po 4 tygodniach stosowania  
preparatów GOLD PHILOSOPHY:

wygładzona 
skóra w stopniu  
bardzo dobrym

80%
wygładzona skóra  
w stopniu dobrym

20%
zregenerowana,  
odżywiona i młodziej 
wyglądająca skóra

100%

Ekskluzywne doznanie
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OPINIA KLIENTKI:
W opinii moich klientek to bardzo dobre 
kosmetyki. Nie uczulają, za to ładnie wypełniają 
zmarszczki oraz wygładzają i nawilżają cerę. 
Eleganckie opakowanie i wygodna aplikacja są 
miłym dopełnieniem. 

– Małgorzata, kosmetyczka

Tripeptide-5 
Głęboko penetrujący tripeptyd, który skutecznie redukuje i wygładza wszystkie 
typy zmarszczek w zaskakująco krótkim czasie. Stymuluje produkcję kolagenu  
w fibroblastach i odnowę skóry. Stymuluje produkcję kolagenu, spłyca zmarszczki, 
dodatkowo ujędrnia i nawilża.

Złoto
Nadaje efekt soft focus, rozprasza światło i optymalizuje korekcję zmarszczek. 

Olejek buriti 
Olej z amazońskiego „drzewa życia”, odżywia i wygładza skórę, przywraca jej 
jędrność i elastyczność.

Witamina E
Zwana także „witaminą młodości” jest jednym z najważniejszych „wymiataczy” 
wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się organizmu. 
Dobrze wnika w skórę i odżywia ją, poprawia miękkość i elastyczność naskórka, 
działa nawilżająco. Zmniejsza wrażliwość skóry na promieniowanie UV.

Proteiny ryżowe
Zawierają peptydy ryżowe o spektakularnym i wielokierunkowym działaniu 
przeciwzmarszczkowym.

Skwalan
Biokompatybilny ze skórą składnik NMF. Substancja utrzymuje prawidłowe 
nawilżenie skóry, zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Chroni przed 
wolnymi rodnikami, promieniowaniem UV i szkodliwymi czynnikami pochodzenia 
zewnętrznego.

Olej z ogórecznika
Zawiera ok. 18-25% kwasu gammalinolenowego (GLA), flawonoidy, garbniki, śluz, 
kwasy organiczne, sole mineralne i saponiny, makroelementy, witaminy przez co 
wzmacnia barierę lipidową naskórka, likwiduje stany zapalne, odżywia, nawilża  
i regeneruje skórę.

Składniki aktywne:

Olej arganowy
Cenny olejek pochodzący z drzewa arganii żelaznej, zwanej Drzewem Życia.
Zawiera wiele cennych składników: witaminę E, Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, 
polifenole. Posiada właściwości przeciwzmarszczkowe, ochronne i  regenerujące. 
Doskonale pielęgnuje skórę alergiczną, trądzikową. Łagodzi podrażnienia,  
objawy łuszczycy.

...zmarszczki dzielimy na:
•mimiczne – powstają na skutek regularnych ruchów mięśni twarzy;
•grawitacyjne – przyczyniają się do utraty owalu twarzy na skutek 
działania sił grawitacji i nieprawidłowej zawartości kolagenu i elastyny
•strukturalne – są to drobne „kreseczki” występujące na całej twarzy, 
główną przyczyną ich powstawania jest promieniowanie UV.

Czy wiesz, że...
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Wyrafinowana kompozycja składników aktywnych o silnym działaniu regenerującym. 
Dzięki unikalnej recepturze wypełnia zmarszczki i przywraca skórze szyi jedwabistą 
gładkość, jędrność i nawilżenie. Krem świetnie radzi sobie w odnowie skóry uszkodzonej 
przez słońce.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś preparat na oczyszczoną skórę szyi i dekoltu.

Cena sugerowana: 90 zł

Krem na szyję i dekolt (50 ml)

Wielozadaniowy, skoncentrowany preparat „all-in-one” o lekkiej konsystencji. 
Dzięki unikalnej recepturze wypełnia zmarszczki i wygładza niedoskonałości 
skóry, zwęża pory, pielęgnuje, uelastycznia i nawilża. Doskonale rozprowadza 
się na skórze, ułatwiając równomierną aplikację makijażu. Teraz możesz zastąpić 
jednym produktem korektor zmarszczek, krem, serum i bazę pod makijaż!

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś preparat na oczyszczoną skórę twarzy  
lub potraktuj go jako świetną bazę pod makijaż.

Cena sugerowana: 115 zł

Serum korygujące (30 ml)

Lekki krem o unikalnej recepturze, który skutecznie wypełnia zmarszczki. Zawarte w nim złoto 
koloidalne pobudza syntezę kolagenu i elastyny, regeneruje, ujędrnia i głęboko nawilża skórę. 
Obrzęki pod oczami znikają, a skóra staje się zrelaksowana i bardziej odporna na stres. 

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś preparat na oczyszczoną skórę okolic oczu.  
Wklep opuszkami palców i pozostaw do wchłonięcia.

Cena sugerowana: 80 zł

Krem pod oczy (30 ml)

Odmładzający krem o silnym działaniu regenerującym i ujędrniającym. Bogaty 
w starannie wyszukane składniki aktywne wykazuje spektakularne działanie 
przeciwzmarszczkowe i wygładzające. Nadaje cerze jedwabistą gładkość. 
Odżywia, nawilża i wygładza skórę twarzy, dzięki czemu nabiera ona młodszego 
wyglądu.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś preparat na oczyszczoną skórę twarzy.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 94 zł

Krem do twarzy (50 ml)
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Serum korygujące (30 ml)

Wyjątkowo lekki preparat wielozadaniowy typu „all-in-one” do pielęgnacji skóry twarzy. Eliksir 
ma jedwabistą, delikatną, beztłuszczową konsystencję i przyjemny zapach. Zastosowane 
w preparacie pigmenty nowej generacji gwarantują natychmiastowy efekt rozświetlenia skóry, 
odświeżają i udoskonalają jej koloryt. Skutecznie redukuje i wygładza zmarszczki, stymuluje 
produkcję kolagenu, ma właściwości ujędrniające i liftingujące, nawilża, chroni skórę przed utratą 
wody i niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś preparat na oczyszczoną skórę twarzy, delikatnie wklep 
opuszkami palców i poczekaj, aż się wchłonie. Doskonale sprawdza się jako baza pod makijaż.

Cena sugerowana: 119 zł

Eliksir (30 ml)

Hipoalergiczny preparat przeznaczony dla osób, które chcą wzmocnić kondycję swoich rzęs i brwi, zmniejszyć ich 
łamliwość i wypadanie oraz przyspieszyć porost. Stymulator może być stosowany przez osoby ze skórą atopową, 
szczególnie wrażliwą. Jest odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe. Testowany okulistycznie, dermatologicznie, 
bezzapachowy.

Krok 1: Serum do rzęs 
Serum jest preparatem wzmacniającym wzrost i strukturę rzęs, które jednocześnie zapobiega ich uszkodzeniom 
i wypadaniu. Zawiera wyselekcjonowane składniki aktywne – witaminy z grupy B (PP, B5, biotyna), ekstrakt z żeń-szenia 
i korzenia łopianu, trichogeniczny kompleks peptydowy – które regulują odżywianie i metabolizm komórek budulcowych 
rzęs,wzmacniają je, zapewniają ich regenerację oraz zmniejszają ich podatność na działanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych. Serum ma postać żelu, dzięki czemu aplikacja jest prosta i wygodna.

Sposób użycia: Używaj jak eyelinera. Zanurz aplikator w serum i jednym pociągnięciem pędzelka nanieś preparat po 
zewnętrznej linii rzęs tuż u nasady. Aplikuj na górne i dolne rzęsy. Stosuj preparat wieczorem po oczyszczeniu rzęs.

Krok 2: Odżywka do rzęs i brwi 
Witaminowa odżywka do rzęs i brwi zawiera wiele cennych substancji o działaniu nawilżającym i odżywczym.  
Są to m.in.: kompleks witamin A, E i B7, które zapobiega wypadaniu rzęs oraz olej arganowy, który chroni je przed 
niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego i wzmacnia strukturę włosa. Stosowanie odżywki sprawia, że rzęsy 
i brwi stają się zdrowe, mocniejsze, bardziej gęste i elastyczne.

Sposób użycia: Używaj jak tuszu do rzęs. Zanurz szczoteczkę w odżywce i aplikuj na całej długości rzęs – od nasady aż 
po same końce. Nanieś preparat na górne i dolne rzęsy. Stosuj go po nałożeniu serum. Możesz także używać odżywki do 
wzmocnienia brwi.

Efekty: Pierwsze efekty działania zobaczysz już po 6 tygodniach używania Stymulatora wzrostu do rzęs i brwi.  
Zalecamy jednak regularne stosowanie Serum do rzęs oraz Odżywki do rzęs i brwi przez 4 miesiące z celu uzyskania 
pełnego efektu. Dla podtrzymania uzyskanych rezultatów wystarczy stosować preparat 3-4 razy w tygodniu.

UWAGA: Preparat należy stosować ostrożnie, tak aby substancja nie dostała się do oczu. W razie kontaktu preparatu 
z błoną śluzową oka, przemyj je dużą ilością wody. Przeciwwskazaniem do stosowania kosmetyku są: infekcje w obrębie 
okolic oka, ostre stany zapalne skóry, wymagające leczenia farmakologicznego oraz stwierdzona nadwrażliwość na 
składniki preparatu.

Cena sugerowana: 167 zł

Stymulator wzrostu rzęs i brwi (2 x 4 ml)

Krem do twarzy (50 ml)
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OPINIA KLIENTKI:
Jestem osobą bardzo zabieganą i nie za wiele mam czasu na pielęgnację, a zaczęły 
pojawiać się już pierwsze zmarszczki. Kosmetyczka poleciła mi linię Fem@le 35+, to 
był strzał w dziesiątkę. Nie spodziewałam się, że kosmetyki mogą być tak przyjemne 
w stosowaniu i tak skuteczne. Polecam wszystkim zabieganym. ~ anula

każdego dnia

Korzyści ze stosowania serii Fem@le 35+:

• wygładza zmarszczki 

• przyspiesza produkcję kolagenu 

• poprawia jędrność i elastyczność skóry

• chroni skórę przed atakiem wolnych rodników 

• hamuje objawy przyspieszonego starzenia 

• wygładza i rozświetla cerę 

• odbudowuje naruszony działaniem środowiska płaszcz  

 hydrolipidowy naskórka 

• wzmacnia procesy regeneracyjne komórek skóry

Energia,witalność
i młodość
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Z uwagi na wysoką zawartość w kosmetykach 
peptydów i karboksymetyloglukanu preparaty 
linii fem@le 35+ są wskazane także do pielęgnacji 
skóry poddanej odmładzającym zabiegom 
medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej w celu 
podtrzymania uzyskanych rezultatów.

Jeśli żyjesz aktywnie, zbyt mało odpoczywasz, sytuacje 
stresowe są dla ciebie normą a Twojej skórze zaczyna 
brakować energii - zmień jej pielęgnację. Linia kosmetyków 
o intensywnym działaniu przeciwstarzeniowym. Przeznaczona 
szczególnie dla kobiet prowadzących aktywny, mało 
regularny tryb życia, narażonych na szkodliwy wpływ toksyn  
i zanieczyszczeń środowiska.

...możesz wykonywać demakijaż skóry olejem nawet wtedy, kiedy 
masz cerę tłustą? Od wielu lat Japonki oczyszczają swoją skórę olejami, 
co pozwala im długo cieszyć się młodą i gładką cerą pozbawioną 
niedoskonałości. W myśl zasady „tłuszcz rozpuszcza tłuszcz” olej 
doskonale usuwa nie tylko makijaż, ale również produkowane przez 
skórę sebum, hamując zamykanie ujść gruczołów łojowych i powstawanie 
zaskórników oraz zmian trądzikowych. Ważne jednak, aby w drugim 
etapie demakijażu oczyścić skórę z pozostałości oleju. 

Czy wiesz, że...

Składniki aktywne:

Tripeptide-5
Głęboko penetrujący tripeptyd, który skutecznie redukuje i wygładza wszystkie 
typy zmarszczek w zaskakująco krótkim czasie. Stymuluje produkcję kolagenu w 
fibroblastach i odnowę skóry. Stymuluje produkcję kolagenu, spłyca zmarszczki, 
dodatkowo ujędrnia i nawilża.

Karboksymetyloglukan 
Nawilża, chroni przed wysuszającym działaniem detergentów i promieniowania UV, 
pobudza odnowę skóry, a także przyspiesza procesy antyoksydacyjne w skórze.  
Ma silne działanie przeciwzmarszczkowe, poprawia koloryt skóry i jej elastyczność.

Zamknięte w liposomach: hydroksyprolina, rutyna, witamina C - zawierają: 
mikrokolagen (L-hydroksyprolinę), który stymuluje odpowiednie komórki skóry 
do produkcji kolagenu i glikozaminoglikanów, przywracając w ten sposób optymalne 
napięcie skóry; 
witaminę C – jej obecność jest niezbędna do syntezy kolagenu, białka odpowiedzialnego 
za jędrność i elastyczność skóry, dodaje skórze energii i zdrowego kolorytu; 
rutynę, która wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, zwiększa ich elastyczność.

Na podstawie testów przeprowadzonych przez niezależny 
Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych 
na 25 użytkownikach w różnym wieku i z różnymi typami skóry 

po 6 tygodniach regularnego stosowania stwierdzono, że:

zauważyło 
wygładzenie 
zmarszczek

80%
zauważyło poprawę 
elastyczności skóry

92%
osób zauważyło 

poprawę wyglądu 
skóry

90%

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

peptydowy zabieg liftingujący.
ZASTRZYK ENERGII
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Bogaty w drogocenne oleje i antyutleniacze preparat, przeznaczony do oczyszczania 
każdego typu cery. Doskonale usuwa nawet trudny do zmycia makijaż oraz zanieczyszczenia. 
Odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka, zapobiega nadmiernej utracie wody 
i wysuszeniu skóry. 

Sposób użycia: Delikatnymi, okrężnymi ruchami rozprowadź olejek na skórze okolic oczu, 
twarzy, szyi i dekoltu, zwracając szczególną uwagę na najbardziej zanieczyszczone miejsca.

Krok 1:
Jedwabisty olejek do demakijażu (100 ml)

Lekki krem na dzień polecany dla kobiet prowadzących aktywny tryb życia. Posiada stabilny 
filtr przeciwsłoneczny, który skutecznie chroni komórki skóry przed destrukcyjnym 
oddziaływaniem promieniowania UV i przyspieszonym starzeniem. Dzięki zawartości 
aktywnych peptydów i substancji antyoksydacyjnych wygładza zmarszczki już istniejące 
i zapobiega ich powstawaniu.

Sposób użycia: Codziennie rano rozprowadź krem na oczyszczonej skórze twarzy, szyi 
i dekoltu. Unikaj kontaktu z oczami. Delikatnie wmasuj, poczekaj aż się wchłonie.

Cena sugerowana: 71 zł

Energetyzujący krem SPF 15 (50 ml)

Zestaw do demakijażu

Lekki preparat o właściwościach myjąco-nawilżających. Łagodnie oczyszcza cerę z warstwy 
olejowej pozostałej po pierwszym etapie demakijażu, nie powoduje wysuszenia i ściągnięcia 
skóry. Odpowiedni dla każdego typu cery. 

Sposób użycia: Delikatnymi, okrężnymi ruchami rozprowadź piankę na skórze okolic oczu, 
twarzy, szyi i dekoltu. Następnie zmyj letnią wodą.

Cena sugerowana: 77 zł

Krok 2:
Delikatna pianka myjąca (150 ml)
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Lekko natłuszczający krem odżywczy, który wspomaga proces nocnej regeneracji 
komórek skóry. Przyspiesza odbudowę naturalnej bariery naskórkowej, chroni 
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i nadmierną utratą wilgoci. Wspomaga 
syntezę kolagenu, zapobiega powstawaniu zmarszczek. Regularnie stosowany usuwa 
uszkodzenia skóry powstające w trakcie dnia i pozwala zachować młody wygląd skóry 
na dłużej.

Sposób użycia: Codziennie wieczorem rozprowadź krem na oczyszczoną skórę twarzy, 
szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj, poczekaj aż się wchłonie.

Cena sugerowana: 69 zł

Energetyzujący krem nocny (50 ml)

Skoncentrowany preparat polecany dla kobiet narażonych na przyspieszone starzenie 
się skóry. Wysoka zawartość substancji wpływających na syntezę kolagenu, w krótkim 
czasie wygładza cerę i redukuje zmarszczki. Regularne stosowanie preparatu wzmacnia 
mechanizmy obronne skóry, redukuje destrukcyjny wpływ wolnych rodników na komórki 
oraz pomaga zachować odpowiednie nawodnienie.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś koktajl na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. 
Jeśli chcesz uzyskać intensywniejszy efekt ujędrnienia, po koktajlu nałóż krem pielęgnacyjny 
z linii Fem@le 35+.

Cena sugerowana: 75 zł

Energetyzujący multiaktywny koktajl (30 ml)

Bezzapachowy, kremowy preparat polecany do intensywnej pielęgnacji wrażliwej 
skóry okolic oczu. Długotrwale nawilża i odżywia, chroni przed przyspieszonym 
starzeniem komórek. Zawiera aktywne peptydy wpływające na utrzymanie 
jędrności skóry, zapobiega powstawaniu zmarszczek, redukuje już istniejące. 
Przyspiesza eliminację toksyn, usuwa obrzęki i cienie wokół oczu.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś krem na oczyszczoną skórę wokół oczu.

Cena sugerowana: 58 zł

Energetyzujący balsam pod oczy (30 ml)
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...kosmetyki wybielające możesz stosować również latem?  
Witamina C charakteryzuje się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi, 
które chronią komórki skóry przed niekorzystnym oddziaływaniem 
promieni słonecznych. Dodatkowo substancja ta przyspiesza produkcję 
kolagenu i hamuje aktywność enzymów odpowiedzialnych za jego 
zniszczenie, co jest szczególnie ważne latem, gdy skóra jest narażona  
na działanie promieniowania UV. Istotne jest jednak, aby w tym okresie 
preparat zawierał również filtry przeciwsłoneczne.

Czy wiesz, że...

OPINIA KLIENTKI:
Stosowałam wiele produktów na bazie wit. C, ale kiedy odkryłam C-White, 
zapomniałam o nich. To prawdziwa rewolucja w wybielaniu. Nie dość, że 
mam wyraźnie jaśniejsze przebarwienia i to już po miesiącu, to moja skóra 
wygląda na zdecydowanie bardziej wypoczętą i młodszą. ~Marika78
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Korzyści ze stosowania
serii C-WHITE:

• rozjaśnia przebarwienia;
• wygładza zmarszczki;
• przyspiesza produkcję kolagenu;
• chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych;
• poprawia gęstość skóry; 
• seria rekomendowana nawet w przypadku cer wrażliwych.

Zalecenia:
Preparaty linii C-White wykazują wielokierunkowe, dobroczynne dla 
skóry działanie. Polecane są przede wszystkim dla cer z nierównomiernym 
kolorytem i przebarwieniami posłonecznymi, dojrzałych, zniszczonych 
działaniem promieni UV, o obniżonej elastyczności, ze zmarszczkami oraz 
wymagających intensywnej regeneracji. Codzienne stosowanie preparatów 
ogranicza szkodliwy wpływ na skórę wolnych rodników oraz hamuje 
starzenie zewnątrzpochodne. Z uwagi na pozytywny wpływ witaminy C na 
proces gojenia się ran i uszkodzeń skóry preparaty linii C-White są polecane 
również jako pielęgnacja po inwazyjnych zabiegach kosmetycznych. 
Preparaty należy jednak aplikować na skórę kilka dni po zbiegu po ustąpieniu 
rumienia i silnego podrażnienia.

Linia kosmetyków opracowana w celu redukcji przebarwień i objawów 
starzenia się skóry. Zastosowana w preparatach innowacyjna forma 
witaminy C zapewnia siłę działania charakterystyczną dla wysokich 
stężeń czystego kwasu askorbinowego przy jednoczesnym ograniczeniu 
ryzyka podrażnień.

Według wyników otrzymanych na podstawie testów 
przeprowadzonych na 15 osobach przez niezależne 

Laboratorium Badań Mikrobiologicznych i Dermatologicznych 
po regularnej aplikacji produktów przez okres 6 tygodni:

kobiet potwierdziło 
działanie rozjaśniające 

przebarwienia skóry

73%
kobiet zaobserwowało 

ogólną poprawę 
napięcia i elastyczności 

skóry

87%
kobiet zauważyło poprawę 

nawilżenia skóry

90%

Składniki aktywne:
Arbutyna
Pochodna hydrochinonu. Działa rozjaśniająco na skórę, poprzez inhibicję tyrozynazy 
- enzymu zawartego w melanosomach. Posiada także właściowści odkażające, 
przeciwzapalne, przeciwutleniające.

Lukrecja
Wykazuje działanie wybielające, przeciwzapalne i antyrodnikowe.

Morwa biała
Wykazuje działanie wybielające i antyoksydacyjne, dzięki czemu zapobiega powstawaniu 
wolnych rodników.

Tarczyca bajkalska
Tarczyca bajkalska zwana także złotym korzeniem. Jej korzeń bogaty jest we flawonoidy: 
bajkaleina, wogonina, oroksylina A, koganebanaina, bajkalina, wogonozyd, fitosterole 
oraz kwas benzoesowy. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwhistaminowe, 
chroni przed przedwczesnym starzeniem. Posiada zdolność inhibowania tyrozynazy, 
a w efekcie przeciwdziała powstawaniu plam i rozjaśnia skórę.  Stanowi naturalny filtr 
promieniochronny i pochłania promieniowanie z zakresu UVA i UVB.

Brzoskwinia
Działa odżywczo i regenerująco na skórę. Zawiera kwasy owocowe, cukry, witaminy A, 
witaminy z grupy B, sole mineralne. Posiada właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze.

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

wybielająco-przeciwzmarszczkowy 
zbaieg z aktywną witaminą C.

DOTYK PERFEKCJI

17



Kremowa maska o podwójnej mocy w walce z przebarwieniami i procesem starzenia się skóry.  
Preparat nie powoduje podrażnień i jest bezpieczny nawet dla delikatnej cery. 

Sposób użycia: Stosuj 2 razy w tygodniu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.  
Nanieś maskę na skórę, zmyj po 15 minutach. 

Cena sugerowana: 85 zł

Maska z witaminą C (75 ml)

Ochronny preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry rąk. Receptura kremu została 
opracowana w celu rozjaśniania przebarwień i zapobiegania ich powstawaniu, a także w celu 
przeciwzmarszczkowej pielęgnacji skóry dłoni. Preparat pozostawia na skórze lekki, nietłusty 
film o właściwościach ochronnych.

Sposób użycia: Nałóż preparat na skórę dłoni i wmasuj.

Cena sugerowana: 39 zł

Krem do rąk z witaminą C (75 ml)
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Ochronny krem na dzień przeznaczony do pielęgnacji skóry z przebarwieniami  
i nierównomiernym kolorytem. Preparat hamuje nadmierną produkcję melaniny, 
wpływając na rozjaśnianie przebarwień, ogranicza szkodliwy wpływ promieniowania 
ultrafioletowego, a także eliminuje wolne rodniki będące przyczyną przyspieszonego 
starzenia się skóry.

Sposób użycia: Krem nanieś rano na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu.  
Przed wykonaniem makijażu odczekaj kilka minut do zmatowienia skóry.

Cena sugerowana: 81 zł

Krem z witaminą C SPF 20 (50 ml)

Skoncentrowany preparat o wysokiej zawartości substancji aktywnych przeznaczony  
do stosowania miejscowego na skórę w celu redukcji przebarwień i zmarszczek. 
Regularnie stosowane serum sprawia, że plamy na skórze ulegają rozjaśnieniu i nie 
powracają a skóra staje się bardziej napięta. Produkt bezzapachowy.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś serum na przebarwienia oraz skórę wokół oczu.

Cena sugerowana: 68 zł

Serum z witaminą C (30 ml)

Intensywny preparat o działaniu depigmentacyjnym i przeciwstarzeniowym.  
Zawarta w kremie witamina C przywraca skórze prawidłowe napięcie i elastyczność  
oraz spłyca zmarszczki. 

Zastosowana w preparacie arbutyna hamuje nadmierną syntezę barwnika skóry,  
wpływając na rozjaśnianie przebarwień i wyrównanie kolorytu cery.

Sposób użycia: Po dokładnym demakijażu skóry nanieś emulsję na twarz, szyję i dekolt.

Cena sugerowana: 79 zł

Emulsja z witaminą C (50 ml)
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Ze względu na swoje specyficzne właściwości  
– jednoczesnego złuszczania naskórka, przyspieszania jego 
regeneracji oraz zwiększenia grubości i stopnia nawilżenia 
skóry kwasy owocowe, kwas migdałowy i polihydroksykwasy 
oraz kwas pirogronowy, azelainowy i salicylowy znajdują 
zastosowanie w terapii wielu dolegliwości skórnych, takich jak:

• przebarwienia pigmentacyjne;
• trądzik i blizny potrądzikowe;
• łojotok i rozszerzone pory skóry;
• starzejąca się skóra z utratą elastyczności i jędrności,
• bruzdy oraz zmarszczki mimiczne i statyczne;
• skóra zniszczona słońcem;
• nadmierne rogowacenie;
• skóra zszarzała i pozbawiona blasku.

Linia PROFESSIONAL została opracowana z myślą o osobach, które poszukują intensywnej 
pielęgnacji skóry w warunkach domowych. Kosmetyki wchodzące w skład serii bazują na 
produktach profesjonalnych stosowanych w gabinetach kosmetycznych, co przynosi skórze 
spektakularne efekty w postaci poprawy jej wyglądu. Wśród szerokiej oferty produktów 
znalazły się kosmetyki kompleksowo przygotowujące skórę do zabiegów eksfoliacji: kwasami 
owocowymi, kwasem migdałowym i kwasem pirogronowym w gabinecie kosmetycznym, jak 
również do pielęgnacji po zabiegu w celu utrzymania uzyskanych efektów.

...w okresie ciąży i karmienia piersią pod 
wpływem zmieniającego się poziomu 
hormonów skóra kobiety często staje się 
bardziej wrażliwa i skłonna do podrażnień. 
W tym czasie należy unikać kremów 
i toników z kwasami a stosować jedynie 
łagodne, nawilżające i odżywcze preparaty.

Czy wiesz, że...

WYBRANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Składniki aktywne:
kwas glikolowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas winowy, kwas mlekowy,
kwas migdałowy, kwas pirogronowy, kwas azelainowy, kwas salicylowy, 
polihydroksykwasy, probiotyki, prebiotyki.
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wzrost
elastyczności o 11,2%
zmniejszenie 
szorstkości średnio o 28%
spłycenie
zmarszczek średnio o 28%

natłuszczenie skóry wzrosło o 48μg/cm2  
i osiągnęło poziom odpowiadający  

skórze normalnej odpowiednio nawilżonej.

Eksperci z niezależnego Laboratorium Badawczego 
po przetestowaniu preparatów PROFESSIONAL na 
grupie kobiet o różnych typach skór zaobserwowali:

OPINIA KLIENTKI:
Uwielbiam kosmetyki z tej serii! Doskonale radzą sobie z moją trudną cerą: odwodnioną, skłonną do wyprysków i zaskórników.
Od razu widać poprawę! Pory zwężone od pierwszego użycia – ap

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

zabieg złuszczania kwasami owocowymi.
OWOCOWY RAJ

MIGDAŁOWY BLASK

EFEKT MOTYLA

zabieg złuszczania kwasem migdałowym, 
laktobionowym i glukonolaktonem.

zabieg złuszczania kwasem pirogronowym, 
azelainowym i salicylowym.
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Nawilżający krem o działaniu złuszczająco-biostymulującym. Odpowiedni do każdego typu cery, również wrażliwej,  
z rozszerzonymi naczynkami, płytko unaczynionej, z trądzikiem różowatym, z trądzikiem pospolitym.  
Bez ograniczeń wiekowych. Preparat o wyjątkowo lekkiej konsystencji.

Zastosowane w kremie składniki aktywne (kwas migdałowy, glukonolakton, kwas laktobionowy):
• delikatnie usuwają nagromadzone, martwe komórki warstwy rogowej;
• oczyszczają i zwężają rozszerzone pory, ograniczają łojotok i błyszczenie skóry;
• działają przeciwbakteryjnie;
• wygładzają zmarszczki, głęboko nawilżają skórę;
• wyraźnie zmniejszają objawy fotostarzenia skóry oraz przebarwienia pigmentacyjne;
• zapewniają skórze gładkość, miękkość oraz świetlisty i wyrównany koloryt. 

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i delikatnie wklep. Do stosowania 
wyłącznie na noc. Kremu nie należy stosować, jeśli planujemy opalać się lub jesteśmy narażeni na znaczną 
ekspozycję słoneczną. Na dzień stosuj Krem ochronny z probiotykami SPF 30. 

Cena sugerowana: 69 zł

Krem z kwasem migdałowym i polihydroksykwasami (50 ml)

Bezzapachowy preparat przeznaczony do każdego rodzaju cery, intensyfikujący działanie 
kosmetyków. Zmniejsza spoistość warstwy rogowej naskórka, dzięki czemu poprawia penetrację 
składników aktywnych. Zawartość kwasów owocowych powoduje korzystne dla skóry obniżenie pH.

Sposób użycia: Oczyszczoną skórę przetrzyj wacikiem nasączonym aktywatorem.  
Następnie nałóż odpowiednie dla skóry serum i krem.

Cena sugerowana: 43 zł

Aktywator międzykomórkowy (200 ml)
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Nawilżający krem eksfoliujący z kwasami AHA (5%) dla każdego rodzaju cery, przygotowuje skórę do zabiegów eksfoliacji 
w gabinecie kosmetycznym, jak również utrzymuje uzyskane efekty po serii zabiegów. Preparat o lekkiej i nietłustej konsystencji. 
Zastosowane w kremie kwasy AHA (glikolowy, jabłkowy, mlekowy, cytrynowy, winowy) stymulują odnowę komórek, delikatnie 
złuszczają i usuwają nagromadzone martwe komórki warstwy rogowej naskórka.* Preparat doskonale oczyszcza cerę i zwęża 
pory.

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i delikatnie wklep. Do stosowania wyłącznie na noc.  
Kremu nie należy stosować, jeśli planujemy opalać się lub jesteśmy narażeni na znaczną ekspozycję słoneczną.  
Na dzień stosuj Krem ochronny z probiotykami SPF 30.

*W pierwszych dniach stosowania kremu możliwe jest delikatne mrowienie i szczypanie skóry, jest to całkowicie naturalna 
reakcja na zastosowane w kremie kwasy owocowe i nie należy przerywać stosowania preparatu. Aby przyzwyczaić skórę 
do działania kwasów, można początkowo stosować krem co drugą noc.

Cena sugerowana: 46 zł

Krem przed eksfoliacją (50 ml)

Idealny preparat ochronny po zabiegu złuszczania naskórka kwasami, jak również do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju 
skóry. Krem ma lekką konsystencję, dzięki czemu bardzo dobrze się rozsmarowuje, nie zatyka porów i szybko się wchłania. Filtry 
SPF 35 zabezpieczają skórę przed promieniowaniem UVB i UVA, a witaminy C i E chronią skórę przed niekorzystnym działaniem 
czynników zewnętrznych. Doskonale łagodzi podrażnienia, regeneruje naskórek, poprawia wygląd i kondycję skóry.

Sposób użycia: Nanieś na oczyszczoną skórę twarzy i delikatnie wklep. Do stosowania na dzień.

Cena sugerowana: 64 zł

Krem multiwitaminowy SPF 35 (50 ml)

Regenerujący krem do codziennej pielęgnacji dla każdego rodzaju skóry, w tym także dla osób  
z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Idealny po zabiegu złuszczania naskórka kwasami. Krem zawiera 
probiotyki (Lactobacillus Casei oraz Lactobacillus Acidophilus) i prebiotyki (oligosacharydy), które 
odbudowują korzystną mikroflorę na powierzchni skóry, przywracając jej naturalną równowagę. 
Zastosowany w preparacie nowoczesny, stabilny układ filtrów SPF 30 zabezpiecza skórę przed 
promieniowaniem UVA i UVB, nie powodując efektu bielenia. Doskonale regeneruje naskórek, 
poprawia wygląd i przynosi ulgę podrażnionej skórze. 

Sposób użycia: Krem nakładaj rano na oczyszczoną skórę twarzy, a następnie delikatnie wtłocz  
w skórę, przyciskając palce do twarzy.

Cena sugerowana: 58 zł

Krem ochronny z probiotykami SPF 30 (50 ml)
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Wygładzający krem do codziennej pielęgnacji dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności dla cer suchych 
i odwodnionych, rekomendowany i stosowany przez kosmetyczki i kosmetologów. Preparat o konsystencji półtłustej, 
zawiera kolagen i elastynę, posiadające właściwości regenerujące i uelastyczniające. Krem zapewnia głęboką odnowę 
oraz dostarcza cennych substancji odżywczych, co wpływa na poprawę wyglądu skóry. Doskonale łagodzi podrażnienia, 
nawilża i zapobiega transepidermalnej utracie wody (TEWL).

Sposób użycia: Nanieś preparat na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Delikatnie wmasuj.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 46 zł

Krem kolagenowy (50 ml)

Specjalistyczny krem o działaniu eksfoliującym, antybakteryjnym i przeciwtrądzikowym. Odpowiedni do każdego typu 
cery, również: wrażliwej, suchej, płytko unaczynionej, z trądzikiem pospolitym. Można go stosować bez ograniczeń 
wiekowych. Preparat oczyszcza i zwęża rozszerzone pory, znacząco redukuje ilość zaskórników oraz głęboko odżywia 
i rewitalizuje skórę poprzez remodeling włókien kolagenu i elastyny. Krem doskonale przygotowuje skórę do zabiegów 
eksfoliacji w gabinecie kosmetycznym, a także wzmacnia i utrwala efekty tych zabiegów. Zastosowane w kremie składniki 
aktywne, tj. kwas pirogronowy, azelainowy i salicylowy:

• zmniejszają ilość przebarwień i blizn potrądzikowych;

• oczyszczają i zwężają rozszerzone pory, ograniczają łojotok i błyszczenie skóry;

• działają przeciwbakteryjnie i przeciwtrądzikowo;

• wygładzają zmarszczki, głęboko nawilżają skórę;

• poprawiają sprężystość, jędrność i elastyczność skóry.

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, omijając okolice oczu i delikatnie wklep. Do stosowania wyłącznie  
na noc. Kremu nie należy stosować, jeśli planujemy opalać się lub jesteśmy narażeni na znaczną ekspozycję słoneczną.  
Na dzień stosuj Krem ochronny z probiotykami SPF 30.

Cena sugerowana: 85 zł

Krem z kwasem pirogronowym, azelainowym i salicylowym (50 ml)

Preparat regenerujący i odżywczy, przeznaczony do pielęgnacji skóry szyi i dekoltu. Delikatnie 
złuszcza zrogowaciały naskórek, pozostawiając skórę jedwabiście gładką i miłą w dotyku. Łagodna 
mieszanina olejków uelastycznia, nawilża i wygładza. Sól morska bogata w algi regeneruje i ujędrnia, 
a także poprawia ukrwienie skóry. Polecamy do stosowania wieczorem. Idealny również do 
pielęgnacji skóry rąk.

Sposób użycia: Preparat nanieś na szyję i dekolt. Delikatnie wmasuj. Po kilku minutach zwilż 
tonikiem lub wodą i masuj dalej (pod wpływem wilgoci sól morska rozpuści się). Preparat pozostaw 
do wchłonięcia, nie zmywaj go całkiem, gdyż olejki mają dobroczynny wpływ na skórę.

Cena sugerowana: 42 zł

Peeling morski (30 saszetek po 2 ml)
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Profesjonalna maska o działaniu przeciwłojotokowym. Zmniejsza nadmierną produkcję sebum, 
zwęża rozszerzone ujścia gruczołów łojowych. Dzięki zawartości aktywnych składników o działaniu 
łagodzącym redukuje podrażnienia i zaczerwienienie skóry.

Sposób użycia: Nanieś grubą warstwę maseczki na twarz i szyję 2–3 razy w tygodniu. 
Pozostaw na ok. 15 minut. Zmyj letnią wodą. Nałóż odpowiedni dla skóry krem.

Cena sugerowana: 59 zł

Maska ściągająca z glinką (75 ml)

Maska o kremowej konsystencji, idealna do każdego typu cery, także delikatnej i naczyniowej oraz 
łojotokowej. Skutecznie odblokowuje zamknięte pory oraz normalizuje proces wydzielania łoju, 
co powoduje zmniejszenie liczby zaskórników. Wpływa regulująco na metabolizm naskórka, przez 
co ujędrnia go i wygładza. Po zastosowaniu maski skóra staje się jedwabiście gładka, rozjaśniona 
i miła w dotyku. Niezwykle silnie i skutecznie złuszcza zrogowaciały naskórek, a także zmniejsza 
spoistość komórek warstwy rogowej naskórka, czego efektem jest przyspieszenie odnowy 
komórkowej, a także zintensyfikowanie wchłaniania substancji aktywnych, które naniesiemy na 
skórę po zmyciu maski.

Sposób użycia: Nanieś grubą warstwę maseczki na twarz i szyję 2–3 razy w tygodniu. 
Pozostaw na ok. 15 minut. Zmyj letnią wodą. Nałóż odpowiednie dla skóry serum lub krem.

Cena sugerowana: 52 zł

Maska eksfoliująca z keratoliną (75 ml)
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W badaniu przeprowadzonym przez niezależne Laboratorium 
Badawcze na 25 dojrzałych kobietach ze skórą wymagającą 

regeneracji i z objawami starzenia skóry, które testowały  
produkty z serii FITO CARE:

stwierdziło, że 
preparaty działają 
przeciwzmarszczkowo

96%
uznało, że poprawiają 
napięcie skóry i jej 
elastyczność

100%
potwierdziło, że wykazują 
właściwości regeneracyjne

100%

Cechy skóry dojrzałej: 

• pogłębiające się zmarszczki mimiczne oraz grawitacyjne;
• utrata elastyczności i sprężystości skóry;
• przebarwienia pigmentacyjne – tzw. „plamy starcze”;
• trwale poszerzone naczynka krwionośne – tzw. „pajączki”;
• często skóra sucha, słabo natłuszczona, wiotka.

Składniki aktywne oparte na:

Fitohormonach soi - polisterole, posiadają budowę 
i właściwości zbliżone do cholesterolu. Składnik 
przeciwzapalny, przyspiesza gojenie ran. Przywraca funkcje 
barierowe skóry, chroni przed podrażnieniami. 

Dzikim jamie, który ma działanie przeciwzapalne, 
antybakteryjne, antyoksydacyjne, hamuje działanie enzymów 
rozkładających włókna kolagenowe skóry i pobudza 
mechanizm odnowy włókien kolagenowych. Zawiera 
diosgeninę – hormon roślinny, który wykazuje strukturalne 
podobieństwo do DHEA.

Biotynie, inaczej witaminie H. Niezbędny składnik dla 
zachowania prawidłowego wyglądu skóry. Jej niedobory 
w organizmie mogą spowodować stany zapalne skóry, 
wypadanie włosów, złe samopoczucie.

Linia FITO CARE opracowana została z myślą o cerze dojrzałej 50+, na której 
wyraźnie widoczne są objawy starzenia. Związane jest to ze spadkiem stężenia 
żeńskich hormonów płciowych – estrogenów, które odpowiadają za właściwe 
nawilżenie, natłuszczenie, a także syntezę włókien kolagenowych.

Młodość zamknięta w kapsule fito

BY ZATRZYMAĆ CZAS
NA DŁUŻEJ!
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Czy wiesz, że...
...pojawienie się tzw. „drugiej brody” nie dotyczy wyłącznie 
utraty owalu twarzy na skutek starzenia? Przyczynami mogą 
być także: nadwaga, garbienie się oraz nieprawidłowa pozycja 
i zbyt wysoko ułożona poduszka w czasie snu.

OPINIA KLIENTKI:
Zakupiłam mojej mamie na urodziny zestaw Fito Care,
 no i jest zachwycona. Nie chce słyszeć o innych
 kosmetykach. Stosuje je już ponad dwa lata:) – Halina

Korzyści ze stosowania 
serii FITO CARE:

• złagodzenie i skuteczne spowolnienie procesu  
 starzenia skóry; 
• silne działanie przeciwzmarszczkowe; 
• silne i skuteczne działanie regenerujące; 
• poprawa napięcia, jędrności i elastyczności   
 naskórka; 
• nawilżenie i natłuszczenie skóry; 
• ukojenie skóry suchej i swędzącej; 
• poprawa ukrwienia skóry i jej kolorytu.

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

odmładzający zabieg z fitoestrogenami.
NA ZIARNKU SOI
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Specjalny koncentrat przeciwzmarszczkowy dla każdego rodzaju cery dojrzałej 50+, 
o wyraźnie obniżonej elastyczności. Serum o lekkiej, szybko wchłaniającej się konsystencji. 
Doskonałe SOS dla zmęczonej skóry twarzy przed wielkim wyjściem – poprawia napięcie, 
koloryt i świeżość skóry. Dzięki zawartości aktywnego biosacharydu głęboko i intensywnie 
nawilża skórę, poprawiając jej elastyczność, napięcie i koloryt. Serum stanowi doskonałą 
ochronę skóry przed czynnikami przyspieszającymi proces starzenia, skutecznie spłyca 
głębokie zmarszczki i regeneruje skórę. Systematyczne stosowanie sprawi, że cera 
odzyskuje witalność i zdrowy wygląd.

Sposób użycia: Rano i wieczorem lub przed wielkim wyjściem, na oczyszczoną skórę 
twarzy, szyi i dekoltu nanieś preparat, po wchłonięciu zastosuj odpowiedni krem z linii 
FITO CARE lub ANTI-AGING CARE.

Cena sugerowana: 64 zł

Odmładzające serum (30 ml)

Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy opóźniający procesy starzenia dla suchej i bardzo suchej 
cery dojrzałej, 50+. Bogata, tłusta konsystencja, która dzięki silikonom idealnie i lekko się 
rozprowadza. Doskonały poślizg ułatwia aplikację bez konieczności wcierania i nadmiernego 
rozciągania delikatnego naskórka. Intensywnie regeneruje, wzmacnia i natłuszcza przesuszony 
naskórek, zapobiegając nadmiernemu odparowywaniu wody z jego zewnętrznych warstw. Krem 
redukuje głębokość bruzd i zmarszczek mimicznych, a oznaki zmęczenia i stresu ulegają wyraźnemu 
zmniejszeniu. Regularne stosowanie sprawia, że wymagająca skóra wokół oczu staje się bardziej 
gładka, napięta i pełna młodzieńczego blasku.

Sposób użycia: Rano i wieczorem opuszkami palców delikatnie aplikujemy krem na skórę wokół oczu.

Cena sugerowana: 49 zł

Odmładzający krem pod oczy (30 ml)

Polecana do każdego rodzaju cery dojrzałej, 50+. Maska kremowa o półtłustej, łatwej 
do wmasowania lub zmycia tonikiem konsystencji i lekkim, relaksującym zapachu. 
Stanowi uzupełnienie codziennej pielęgnacji. Zawartość wysoko skoncentrowanych 
składników aktywnych zapewnia skórze dojrzałej intensywną pielęgnację 
przeciwzmarszczkową. Przyspiesza proces odnowy naskórka, poprawia koloryt, 
nawilżenie i natłuszczenie, niwelując uczucie suchości, napięcia i podrażnienia skóry. Po 
zastosowaniu skóra jest doskonale ukojona, nawilżona, a zmarszczki jakby „wypełnione”.

Sposób użycia: Maskę nałóż na twarz i szyję. Po 15–20 minutach zmyj letnią wodą lub 
tonikiem z linii ANTI-AGING CARE. Jeśli skóra jest mocno przesuszona, pozostałość 
maseczki można delikatnie wmasować lub pozostawić na noc. Stosuj 2–3 razy 
w tygodniu.

Cena sugerowana: 57 zł

Odmładzająca maska (75 ml)
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Przeciwzmarszczkowy krem przeznaczony do pielęgnacji każdego typu cery dojrzałej 50+. 
Preparat o konsystencji delikatnego, nawilżającego kremu, o lekkim, świeżym zapachu. 
Pozostawia warstwę filmu okluzyjnego, który zabezpiecza skórę przed niekorzystnym wpływem 
środowiska zewnętrznego (wiatr, suche powietrze, drobnoustroje, itp.). Skutecznie spłyca 
głębokie zmarszczki i zmniejsza drobne zmarszczki powierzchniowe. Pobudza mechanizm 
syntezy włókien kolagenowych, przyspiesza proces odnowy naskórka, wyraźnie podnosi poziom 
jego nawilżenia. Systematyczne stosowanie zapewnia skórze gładkość, poprawę jędrności 
i gęstości oraz spowolnienie procesów starzenia.

Sposób użycia: Krem nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep.  
Do stosowania na dzień.

Cena sugerowana: 56 zł

Odmładzający krem na dzień (50 ml)

Przeciwzmarszczkowy krem przeznaczony do pielęgnacji głównie suchej i bardzo 
suchej cery dojrzałej 50+. Krem ma aksamitną, półtłustą konsystencję o delikatnym, 
świeżym zapachu. Zapewnia głęboką regenerację i wspomaga naturalne procesy 
naprawcze zachodzące w skórze podczas snu. Łagodzi podrażnienia, głęboko 
nawilża i delikatnie natłuszcza skórę, tak by po przebudzeniu była ona miękka, 
jędrna i wypoczęta. Pobudza mechanizm syntezy włókien kolagenowych, wygładza 
i wzmacnia naskórek. Z każdym dniem skóra staje się bardziej gładka, napięta i pełna 
młodzieńczego blasku, a zmarszczki spłycone. 

Sposób użycia: Krem nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep.  
Do stosowania na noc.

Cena sugerowana: 62 zł

Odmładzający krem na noc (50 ml)
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... pojawiające się na skórze drobne zmarszczki nie zawsze  
są objawem starzenia? Przyczyną tego stanu może być 
przesuszenie i podrażnienie cery, a zastosowanie odpowiednio 
dobranej pielęgnacji nawilżającej usunie zmarszczki.

Czy wiesz, że...
OPINIA KLIENTKI:
Mam 35 lat i żałuję, że odkryłam te kosmetyki tak późno.  
Zmarszczki są zdecydowanie spłycone. Każdemu  
po 30 gorąco polecam – Kasia

Korzyści ze stosowania serii ANTI-AGING CARE:

• zapobieganie powstawaniu zmarszczek mimicznych;
• spowolnienie procesu starzenia skóry, a tym samym   
 zintensyfikowanie procesów naprawczych w naskórku;
• wygładzenie i nawilżenie skóry;
• wzmocnienie napięcia, sprężystości i elastyczności;
• wyrównanie kolorytu skóry.

Profilaktyka
Przeciwstarzeniowa
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... Bo każda kobieta może się cieszyć młodym wyglądem 
dobrze nawilżonej i gładkiej skóry twarzy.

Zmarszczki? Nie, dziękuję!

Profilaktyka przeciwzmarszczkowa 
Preparaty ANTI-AGING CARE mają silne działanie wygładzające 
i nawilżające, które zawdzięczają unikalnej recepturze opartej na:
• Dipeptyd pseudobotuliny – aktywnym białku powodującym 
zmniejszenie napięcia mięśniowego. Dzięki temu powoduje spłycenie 
widocznych zmarszczek mimicznych oraz zapobiega ich powstawaniu;
• Zamkniętych w liposomach:  
hydroksyprolina – stymuluje odpowiednie komórki skóry do produkcji 
kolagenu i glikozaminoglikanów, przywracając w ten sposób optymalne 
napięcie skóry; witamina C – jej obecność jest niezbędna do syntezy 
kolagenu, białka odpowiedzialnego za jędrność i elastyczność skóry, 
dodaje skórze energii i zdrowego kolorytu; rutyna – wzmacnia ścianki 
naczyń krwionośnych, zwiększa ich elastyczność.;
• Kiełki pszenicy – działających regenerująco na powierzchni naskórka. 
Dzięki obecności nienasyconych kwasów tłuszczowych, wzmacniają 
krążenie miejscowe poprzez rewitalizację skóry właściwej. Dają efekt 
napięcia skóry oraz działanie nawilżające, wygładzające  
i przeciwstarzeniowe.

Wyniki otrzymane na podstawie niezależnych testów 
dermatologicznych przeprowadzonych na 25 osobach 

z różnymi typami skóry po 4 tygodniach stosowania  
preparatów ANTI-AGING CARE.

wygładzenie drobnych 
zmarszczek

88%
poprawa napięcia  
i jędrności skóry

80%
odmłodzony wygląd skóry

100%

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

intensywny zabieg wygładzający  
pierwsze zmarszczki.

ŹRÓDŁO MŁODOŚCI
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Preparat o lekkiej, nietłustej konsystencji, przeznaczony dla każdego rodzaju skóry 30+. 
Delikatnie i skutecznie oczyszcza cerę z wszelkich zanieczyszczeń, pozostawiając ją 
odpowiednio nawilżoną i wygładzoną. Składniki aktywne zawarte w mleczku sprawiają, że już 
podczas oczyszczania pielęgnujemy skórę, zwiększając jej sprężystość i jędrność.

Sposób użycia: Rozprowadź mleczko na skórze delikatnymi, okrężnymi ruchami, po czym zmyj 
wacikami zwilżonymi wodą lub tonikiem ANTI-AGING CARE.

Cena sugerowana: 32 zł

Intensywnie przeciwzmarszczkowe mleczko (200 ml)

Krem do pielęgnacji wymagającej i delikatnej skóry wokół oczu 30+, szczególnie polecany osobom 
z „kurzymi łapkami”, cieniami i obrzękami pod oczami. Preparat ma lekką, łatwo wchłaniającą 
się konsystencję, dzięki czemu nie obciąża cienkiej skóry okolic oczu. Doskonały poślizg ułatwia 
aplikację bez konieczności wcierania i nadmiernego rozciągania delikatnego naskórka. Regularne 
stosowanie sprawia, że wymagająca skóra wokół oczu staje się wyraźnie gładsza, napięta, doskonale 
nawilżona, a zmarszczki mimiczne i statyczne spłycone.

Sposób użycia: Rano i wieczorem opuszkami palców delikatnie wklepuj krem w skórę wokół oczu.

Cena sugerowana: 52 zł

Intensywnie przeciwzmarszczkowy krem pod oczy (30 ml)

Bezalkoholowy tonik, wzbogacony w składniki aktywne o działaniu przeciwzmarszczkowym 
i nawilżającym. Idealny do każdego typu cery 30+. Odświeża, wygładza i oczyszcza skórę 
z pozostałości mleczka i zanieczyszczeń. Wygodne opakowanie w formie atomizera sprawia,  
że preparat można zaaplikować w postaci mgiełki, dzięki czemu uzyskamy efekt odświeżenia 
skóry nawet w ciągu dnia. Po rozpyleniu mgiełki na twarzy należy pamiętać o osuszeniu skóry 
chusteczką, by usunąć nadmiar wody z powierzchni naskórka. 

Sposób użycia: Zwilż wacik tonikiem lub rozpyl tonik przy użyciu atomizera bezpośrednio na 
skórę i przemyj twarz szyję i dekolt. Gdy skóra będzie oczyszczona, nanieś na nią serum lub 
dowolnie wybrany krem pielęgnacyjny z linii ANTI-AGING CARE.

Cena sugerowana: 30 zł

Intenstywnie przeciwzmarszczkowy tonik (200 ml)
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Krem polecany jest dla wymagającej cery 30+, z widocznymi zmarszczkami mimicznymi 
i statycznymi oraz oznakami zwiotczenia skóry. Odpowiedni do wszystkich typów cery, z wyjątkiem 
skóry mocno przetłuszczającej się. Ma konsystencję delikatnego półtłustego kremu na noc, który 
podczas snu stymuluje produkcję kolagenu, wygładza i wzmacnia naskórek, by po przebudzeniu 
skóra była miękka, jędrna i wypoczęta. Regularne stosowany sprawia, że skóra jest gładka, 
sprężysta, a jej procesy starzenia są znacznie spowolnione.

Sposób użycia: Wieczorem nałóż krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, delikatnie 
wmasuj, poczekaj aż się wchłonie.

Cena sugerowana: 63 zł

Regenerujący krem na noc (50 ml)

Przeciwzmarszczkowy krem BB, który dostosowuje się do każdego rodzaju karnacji. Idealnie 
komponuje się ze skórą, dając efekt naturalnego makijażu. Tuszuje niedoskonałości i oznaki 
zmęczenia, zapewniając skórze zdrowy koloryt. Delikatnie natłuszcza, nawilża i odżywia skórę. 
Dzięki zawartym w kremie filtrom chroni skórę przed promieniowaniem UV. Odpowiedni dla 
każdego typu cery.

Sposób użycia: Rano na oczyszczoną skórę twarzy nanieś krem i delikatnie wmasuj.  
Stosuj jako krem lub lekki podkład.

Cena sugerowana: 49 zł

BB Krem SPF 15 (30 ml)

Przeciwzmarszczkowe serum przeznaczone jest do intensywnej pielęgnacji każdego rodzaju skóry 30+ z objawami 
starzenia – zmarszczkami mimicznymi i statycznymi. Preparat ma beztłuszczową konsystencję, a specjalna formuła 
zapewnia głębokie wnikanie składników aktywnych. Dzięki nim skóra odzyskuje sprężystość, jędrność, a wszystkie 
procesy regeneracyjne zostają zintensyfikowane.

Sposób użycia: Nałóż serum na oczyszczoną skórę twarzy, również w okolicy oczu (zmniejsza widoczność cieni 
pod oczami i oznaki zmęczenia), szyi i dekoltu. Poczekaj aż się wchłonie. Jeśli chcesz uzyskać intensywniejszy efekt 
ujędrnienia, po serum nałóż wybrany krem pielęgnacyjny z linii ANTI-AGING CARE. Stosuj rano i wieczorem.

Cena sugerowana: 65 zł

Intensywnie przeciwzmarszczkowe serum (30 ml)

Krem dla wymagającej cery 30+, z widocznymi zmarszczkami mimicznymi 
i statycznymi oraz oznakami zwiotczenia skóry. Ma lekką konsystencję i subtelny 
zapach. Stanowi idealny podkład pod makijaż. Systematyczne stosowany 
skutecznie zwiększa sprężystość i nawilżenie skóry oraz pobudza jej procesy 
regeneracyjne. Odpowiedni do wszystkich typów cery.

Sposób użycia: Rano nałóż krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, 
delikatnie wmasuj, poczekaj aż się wchłonie.

Cena sugerowana: 62 zł

Regenerujący krem na dzień (50 ml)
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Cechy skóry odwodnionej:

• mało elastyczna, ściągnięta, szorstka w dotyku;
• może się łuszczyć, być matowa (skóra sucha);
• widoczne drobne, powierzchowne zmarszczki  
 wynikające z odwodnienia.

OPINIA KLIENTKI:
Krem intensywnie nawilżający to ideał: super konsystencja, pięknie pachnie, świetny mechanizm dozujący i przede wszystkim znakomite efekty. 
Używam także innych kosmetyków z tej serii - toniku i mleczka, co na pewno również ma znaczenie i wszystkie są rewelacyjne :) - Ruda.

Każdy rodzaj skóry odwodnionej, zarówno cera 
sucha, jak i tłusta, wymaga głębokiego nawilżenia. 
Receptury preparatów z linii HYDRO CARE oparte 
zostały na składnikach nawilżających i wiążących wodę 
na powierzchni skóry oraz w jej powierzchniowych 
warstwach. Należą do nich przede wszystkim: kwas 
hialuronowy, mukopolisacharydy, gliceryna.

Intensywne nawilżenie
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Linia HYDRO CARE została opracowana z myślą o skórze 
odwodnionej, której podstawowym problemem jest 
zaburzenie wiązania wody w naskórku.

nawilżenie skóry  
w stopniu dobrym  
nawet po 12 h92%
znaczne wygładzenie  
i poprawa  
elastyczności skóry80%
poprawa
wyglądu skóry100%

Wyniki otrzymane na podstawie testów 
przeprowadzonych przez niezależne Laboratorium 

Badań Mikrobiologicznych i Dermatologicznych  
na 25 osobach.

Korzyści ze stosowania preparatów HYDRO CARE

• skóra staje się gładsza i lepiej odżywiona;
• zmniejszenie oznak zmęczenia, skóra staje się wypoczęta;
• długotrwałe nawilżenie naskórka;
• wygładzenie i ujędrnienie skóry;
• zapewnienie odpowiedniego poziomu elastyczności;
• złagodzenie podrażnienia, regeneracja i rewitalizacja skóry.

...kremu nawilżającego możesz używać również zimą?
Najlepiej nałożyć go 10–15 minut przed wyjściem,  
aby zawarta w nim woda zdążyła całkowicie odparować.

Czy wiesz, że...

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

zabieg głęboko nawilżający  
z kwasem hialuronowym.

UGAŚ PRAGNIENIE
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Mleczko przeznaczone do każdego rodzaju odwodnionej cery. Posiada wyjątkowo lekką, nietłustą 
konsystencję i świeży zapach. Zawiera składniki aktywne wiążące wodę w skórze i zapobiegające jej 
nadmiernemu odparowywaniu. Preparat doskonale oczyszcza skórę, dając uczucie nawilżenia i komfortu.

Sposób użycia: Delikatnymi, okrężnymi ruchami rozprowadź mleczko na skórze.  
Następnie zmyj wacikami zwilżonymi wodą lub tonikiem HYDRO CARE.

Cena sugerowana: 29 zł

Mleczko intensywnie nawilżające (200 ml)

Lekki, delikatnie opalizujący balsam przeznaczony do pielęgnacji skóry normalnej i suchej. Doskonale 
nawilża skórę i szybko się wchłania, pozostawiając na skórze subtelny, świeży zapach. Dzięki 
zawartości złotych drobinek pięknie rozświetla skórę i dodaje jej blasku. Balsam skutecznie chroni 
skórę przed wysuszeniem i zapobiega jej szorstkości. Pozostawia skórę doskonale nawilżoną, 
jedwabiście gładką, elastyczną i przyjemnie pachnącą.

Sposób użycia: Okrężnymi ruchami rozprowadź balsam na skórze ciała.

Cena sugerowana: 31 zł

Nawilżający balsam do ciała (200 ml)

Bezalkoholowy preparat o świeżym zapachu, polecany dla każdego rodzaju 
odwodnionej cery. Delikatnie oczyszcza i przywraca naturalne pH naskórka. Skóra 
po użyciu toniku jest głęboko i długotrwale nawilżona, świeża i pełna blasku. 
Dzięki aplikacji w postaci mgiełki łatwo odświeża skórę w ciągu dnia. Wystarczy 
rozpylić mgiełkę, a następnie osuszyć chusteczką, aby zapobiec nadmiernemu 
odparowywaniu wody z powierzchni naskórka.

Sposób użycia: Twarz, szyję i dekolt zwilż tonikiem, a następnie osusz wacikami.  
Następnie nanieś wybrane preparaty pielęgnacyjne z linii HYDRO CARE.

Cena sugerowana: 29 zł

Tonik intensywnie nawilżający (200 ml)
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Skoncentrowany preparat o bogatym składzie substancji aktywnych przeznaczony dla skór 
odwodnionych, szorstkich, pozbawionych witalności. Preparat pomaga odbudować naturalny płaszcz 
hydrolipidowy naskórka i chroni przed zbyt intensywną transepidermalną utratą wody. Zapewnia 
utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry. Likwiduje uczucie ściągnięcia, łuszczenie się 
skóry, przywraca jej prawidłowe napięcie i elastyczność, hamuje przyspieszone starzenie  
i eliminuje drobne zmarszczki..

Sposób użycia: W przypadku silnego wysuszenia skóry preparat nałóż na noc i pozostaw  
do wchłonięcia. W przypadku cery mieszanej i tłustej nałóż grubą, równomierną warstwę  
preparatu i pozostaw na ok. 15 – 20 minut. 

Cena sugerowana: 60 zł

Nocna kuracja nawilżająca (75 ml)

Preparat przeznaczony do pielęgnacji odwodnionej skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Krem o wyjątkowo lekkiej 
konsystencji i świeżym zapachu. Błyskawicznie się wchłania, przez co stanowi doskonały podkład pod makijaż. Zawartość 
mukopolisacharydów oraz kwasu hialuronowego zapewnia głębokie nawilżenie i silnie wiąże wodę w naskórku, zaś 
witaminy A, E i d-pantenol łagodzą podrażnienia, regenerują i chronią naskórek. Preparat przywraca optymalny poziom 
nawilżenia skóry. Następuje znaczna poprawa wyglądu skóry i wyrównanie jej kolorytu. Znika nieprzyjemnie uczucie 
napięcia. Skóra staje się jędrna, gładka i promienieje blaskiem. 

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep w skórę.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 48 zł

Krem intensywnie nawilżający (50 ml)

Serum przeznaczone do każdego rodzaju cery, a szczególnie cery suchej i odwodnionej. Preparat o lekkiej,  
szybko wchłaniającej się konsystencji. Dzięki zawartości aktywnych składników nawilżających takich, jak: fucogel  
oraz zamknięte w liposomach hydroksyprolina, witamina C i rutyna, intensywnie nawilżają skórę w głębokich 
warstwach. Po użyciu serum, skóra jest gładka, miękka i elastyczna, a zmarszczki powstałe na skutek  
odwodnienia wyraźnie spłycone.

Sposób użycia: Rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy (również na okolice oczu – zmniejsza widoczność 
cieni pod oczami i oznaki zmęczenia), szyi i dekoltu nanieś preparat, a po wchłonięciu wmasuj krem. Optymalne efekty 
przynosi stosowanie pełnej gamy produktów do pielęgnacji twarzy z serii HYDRO CARE.

Cena sugerowana: 56 zł

Serum intensywnie nawilżające (30 ml)

Tonik intensywnie nawilżający (200 ml)

Krem przeznaczony dla odwodnionej cery suchej i bardzo suchej. Ma bogatą, tłustą konsystencję. 
Pozostawia film okluzyjny, zabezpieczający skórę przed niekorzystnym wpływem środowiska 
zewnętrznego. Poprawia jędrność i elastyczność skóry, wykazując równocześnie działanie kojące 
i łagodzące. W składzie kremu zastosowano, obok składników nawilżających, również komponenty 
o właściwościach natłuszczających, zmiękczających i wygładzających skórę oraz witaminy A i E. Krem 
skutecznie i długotrwale nawilża, jednocześnie natłuszczając skórę, eliminuje szorstkość naskórka.

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 48 zł

Krem odżywczo-nawilżający (50 ml)

Chętnie stosowany przez Panów!
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dla delikatnej  
i wrażliwej skóry

Cechy skóry wrażliwej:
• zaczerwienienie, napięcie, łuszczenie naskórka;
• uczucie pieczenia, mrowienia i świądu skóry;
• często współistnieje ze skórą alergiczną, atopową, naczyniową;
• może dotyczyć każdego rodzaju cery (suchej, mieszanej, tłustej).

OPINIA KLIENTKI:
Przy mojej wrażliwej cerze ta linia to strzał w dziesiątkę. Mój 
hit to Płyn micelarny do demakijażu. Nawet dwufazowe płyny 
do demakijażu kompletnie przy nim wysiadają. Nie podrażnia 
wrażliwych oczu. Warto! – ślicznotka23

Na podstawie testów przeprowadzonych przez niezależny  
Zakład Badań Dermatologicznych, Aplikacyjnych i Chemicznych  
na 20 użytkownikach w różnym wieku i z różnymi typami skóry 

stwierdzono, że:

osób zauważyło 
złagodzenie 

podrażnień skóry

100%
osób zauważyło  

poprawę nawilżenia  
i uelastycznienia skóry

100%
osób oceniło swoją skórę 

jako „świeżą i zdrową”

100%

Korzyści ze stosowania preparatów 
serii DELICATE CARE:
• wzmocnienie i regeneracja naskórka;
• zmniejszenie i złagodzenie podrażnień;
• wzmocnienie naturalnej odporności na niekorzystny wpływ  
 drażniących czynników zewnętrznych;
• nawilżenie i zapobieganie nadmiernej utracie wody z naskórka;
• długotrwałe ukojenie i zmniejszenie wrażliwości skóry. 
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Linia DELICATE CARE została opracowana z myślą o cerze wrażliwej, 
skłonnej do podrażnień, reagującej niekorzystnie na takie czynniki, jak: 
suche powietrze, słońce, zmienne warunki atmosferyczne, woda, drażniące 
kosmetyki, dym papierosowy i inne.

Składniki aktywne:
pantenol, alantoina, skwalan,  

macadamia, algi morskie,  
kiełki pszenicy, arnika górska, 

kasztanowiec zwyczajny, 
kolagen, elastyna, biotyna,  

olej sojowy, oczar wirginijski.

...opakowanie kosmetyku może wpływać na bezpieczeństwo 
jego stosowania? Pojemniki typu airless, czyli wolne 
od dostępu powietrza, zmniejszają ryzyko rozwoju 
chorobotwórczych drobnoustrojów. Dzięki temu produkty 
zawierają mniej konserwantów, które w przypadku skóry 
wrażliwej mogą powodować zjawisko nietolerancji kosmetyku.

Czy wiesz, że...

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

kojący zabieg dla cery wrażliwej.
NADMORSKA BRYZA
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Krem polecany do codziennej pielęgnacji wrażliwej i delikatnej skóry tłustej oraz mieszanej, skłonnej do błyszczenia. 
Stanowi idealne uzupełnienie pielęgnacji skóry poddanej leczeniu dermatologicznemu trądzika pospolitego. Wyjątkowo 
lekka konsystencja nie obciąża skóry, krem łatwo się wchłania. Daje efekt matowienia, dlatego nadaje się idealnie pod 
makijaż. Krem skutecznie reguluje wydzielanie sebum (łoju), a dzięki składnikom antybakteryjnym ogranicza występowanie 
wyprysków i zaskórników. Dodatek substancji łagodzących zapewnia skórze ukojenie, przyśpiesza procesy regeneracji 
i gojenia naskórka. Cera staje się delikatniejsza i oczyszczona, nabiera ładnego kolorytu i mniej się błyszczy.

Sposób użycia: Krem nałóż na skórę twarzy i szyi, a następnie delikatnie wklep go palcami. Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 40 zł

Kojący krem dla skóry tłustej (50 ml)

Nowość w skutecznym i niezwykle łagodnym oczyszczaniu skóry twarzy i oczu. Dzięki beztłuszczowej 
formule nie pozostawia uczucia lepkości i tłustości, a delikatny zapach zapewnia relaks i odprężenie. Płyn 
nie zawiera drażniących substancji myjących ani alkoholu. Może być stosowany do demakijażu oczu, 
także u osób noszących szkła kontaktowe. Specjalne kuliste struktury – micele „pochłaniają” wszelkie 
zanieczyszczenia, oczyszczając skórę bez konieczności pocierania jej. Idealny do każdego typu cery, 
również wrażliwej, delikatnej i skłonnej do podrażnień.

Sposób użycia: Zwilż waciki płynem micelarnym i wykonaj demakijaż twarzy, oczu i ust. Przemyj 
twarz tonikiem.

Cena sugerowana: 48 zł

Płyn micelarny do demakijażu twarzy, oczu i ust (200 ml)

Peeling enzymatyczny o kremowej konsystencji, pozbawiony drażniących skórę drobinek 
ściernych, dzięki czemu idealnie nadaje się do cery trądzikowej. Brak drobinek złuszczających 
gwarantuje nieroznoszenie bakterii beztlenowych (Propionibacterum acnes), przyczyniających 
się do rozwoju grudek i krostek, zaś wysoka zawartość drożdży wpływa korzystnie na gojenie 
i ustępowanie stanów zapalnych. Idealnie oczyszcza cerę, redukuje zaskórniki i zapobiega 
ich powstawaniu. Doskonale wygładza i lekko rozjaśnia skórę, poprawiając jej ogólny wygląd. 
Poprawia wchłanianie i przyswajanie przez naskórek substancji aktywnych (polecany przed 
stosowaniem maseczek i aktywnych koncentratów). Po zmyciu peelingu skóra jest gładka 
i dokładnie oczyszczona, a pory zwężone.

Sposób użycia: Nanieś preparat na twarz i szyję. Po ok. 15–20 minutach zmyj letnią wodą.

Cena sugerowana: 29 zł

Subtelny peeling enzymatyczny (75 ml)

Delikatny, bezalkoholowy tonik o lekkim, relaksującym zapachu, wzbogacony w ekstrakt z alg z mórz północnych oraz 
d-pantenol. Odświeża, wygładza i przywraca naturalne pH naskórka. Pozostawia skórę ukojoną i nawilżoną. Dzięki aplikacji 
w postaci mgiełki można stosować go do odświeżenia skóry w ciągu dnia. Wystarczy rozpylić preparat na skórze i osuszyć 
chusteczką, by zapobiec nadmiernemu odparowywaniu wody z naskórka.

Sposób użycia: Zwilżonym wacikiem przemyj twarz, szyję i dekolt. Następnie nanieś wybrany preparat pielęgnacyjny  
z linii DELICATE CARE.

Cena sugerowana: 29 zł

Tonik łagodzący (200 ml)

HIT SALONU 2009
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Krem odżywczy, przeznaczony do codziennej pielęgnacji wrażliwej i delikatnej cery suchej 
i bardzo suchej. Odpowiedni dla skóry skłonnej do łuszczenia, podrażnień i uczuleń. Ma 
gęstą, kremową konsystencję, pozostawiającą wyraźną warstwę okluzyjną – chroniącą 
delikatny, przesuszony naskórek przed czynnikami środowiska zewnętrznego (wiatr, mróz, 
suche powietrze, drobnoustroje, itd.)*. Relaksujący zapach zapewnia odprężenie i ukojenie. 
Dzięki wysokiej zawartości olejów roślinnych i wosku pszczelego preparat głęboko odżywia 
skórę, zapobiega jej wysuszeniu, przywraca elastyczność i łagodzi podrażnienia.

Sposób użycia: Krem nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep go 
palcami. Do stosowania na noc lub przy skórze bardzo suchej również na dzień. 
 
*Doskonały jako krem izolujący skórę przed niskimi temperaturami i wiatrem, a także 
przynoszący ulgę skórze podrażnionej i wysuszonej opalaniem na słońcu oraz w solarium. 

Cena sugerowana: 34 zł

Krem odżywczy z kiełkami pszenicy (75 ml)

Krem/Maska o konsystencji łatwo rozprowadzającego się półtłustego kremu oraz ciepłym, relaksującym zapachu. 
Delikatny preparat do pielęgnacji skóry twarzy i szyi o działaniu silnie łagodzącym, przynosi natychmiastową ulgę 
podrażnionej, przesuszonej skórze. Szczególna receptura preparatu wzmacnia naczynia krwionośne, likwiduje stany 
zapalne i obrzęki. Najwyższe rekomendowane stężenia wyjątkowych składników aktywnych wykazują właściwości 
kojące, nawilżające i wygładzające. Produkt wzmacnia bariery obronne skóry, dzięki czemu lepiej radzi sobie ona 
z niekorzystnym wpływem czynników środowiska zewnętrznego i wyraźnie zmniejsza się jej skłonność do podrażnień.
Po zastosowaniu kremu/maski skóra jest idealnie uspokojona, jedwabiście gładka i delikatnie schłodzona.

Sposób użycia: Produkt może być stosowany jako krem na noc lub jako maska. 
 
Jako krem na noc: Po demakijażu nałóż preparat na twarz i szyję, delikatnie wklep i pozostaw do całkowitego 
wchłonięcia. Idealny do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej. 
 
Jako maska: Po demakijażu nałóż na twarz i szyję grubą, równomierną warstwę preparatu i pozostaw na  
ok. 15–20 minut. Pozostałości delikatnie usuń poprzez przyłożenie do skóry chusteczki higienicznej lub przemyj 
Tonikiem łagodzącym DELICATE CARE. Stosuj 2–3 razy w tygodniu lub jako intensywną kurację łagodzącą  
codziennie przez okres dwóch tygodni.

Cena sugerowana: 60 zł

Krem / Maska – kuracja łagodząca (75 ml)

Krem ma lekką, łatwo wchłaniającą się konsystencję oraz relaksujący zapach. Na długo pozostaje 
na skórze, zapewniając relaks i ukojenie. Doskonały jako uzupełnienie pielęgnacji skóry poddanej 
leczeniu dermatologicznemu, w wyniku którego naskórek jest wysuszony i podrażniony. Zastosowane 
w nim algi morskie (Laminaria hyperborea), bogate w witaminy z grupy B, proteiny oraz minerały 
wpływają stymulująco na regenerację komórek skóry i jej właściwy poziom nawilżenia. Wysoka 
zawartość składników mineralnych i kolagenu sprawia, że krem zapobiega powstawaniu zmarszczek, 
łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, przywraca cerze elastyczność, gładkość i świeżość.

Sposób użycia: Krem nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 26 zł

Krem z algami morskimi (30 ml)
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CECHY SKÓRY NACZYNIOWEJ:
• przemijające, krótkotrwałe czerwienienie się tzw. „rumieniec”;

• pojedyncze rozszerzone naczynka na skrzydełkach nosa;

• częsta nietolerancja kosmetyków;

• uczucie pieczenia, suchości i swędzenia skóry.

CECHY SKÓRY Z TRĄDZIKIEM RÓŻOWATYM:
• utrwalony rumień środkowych części twarzy – czoło, nos, broda, policzki;

• teleangiektazje – trwale poszerzone naczynka krwionośne, tzw. „pajączki”;

• w zaawansowanym stadium grudki, krostki i zmiany ropne;

• obrzęk twarzy i okolic oczu (częste zapalenia spojówek);

• uczucie napięcia, świądu i łuszczenie naskórka.

EFEKTY STOSOWANIA SERII VENO CARE:
• wzmocnienie i uszczelnienie ścian naczyń krwionośnych;

• zwężenie drobnych naczyń krwionośnych;

• złagodzenie podrażnień;

• wygładzenie i regeneracja naskórka;

• wyrównanie kolorytu cery;

• poprawa nawilżenia, elastyczności i sprężystości skóry.

osób – zmniejszenie rumienia  
i obkurczenie naczyń 
krwionośnych100%
osób - zmniejszenie skłonności 
do powstawania „pajączków“ oraz 
złagodzenie podrażnień.100%

Wyniki otrzymane na podstawie testów klinicznych 
przeprowadzonych na 20 osobach w różnym 

przedziale wiekowym z widocznymi problemami 
skóry naczyniowej. 

TERAPIA
ANTYNACZYNKOWA

...istnieje związek między trądzikiem 
różowatym a innymi chorobami?
Towarzyszą mu migreny, marznięcie 
dłoni czy nadpotliwość.

Czy wiesz, że...
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OPINIA KLIENTKI:
Krem wyrównujący koloryt jest fantastyczny i godny polecenia. Od razu przypasował mojej cerze skłonnej 
do zaczerwienień i błyszczenia, wrażliwej i mieszanej. Używam go zamiast podkładu, mleczko oraz tonik 
do skóry skłonnej do zaczerwienień też są super – Lucecita

Linia VENO CARE została opracowana z myślą o pielęgnacji trudnej 
cery naczyniowej ze skłonnością do rumienia i trądziku różowatego. 
Jeśli twoja skóra wykazuje jedną z poniższych cech  
– seria VENO CARE jest dla ciebie!

HIT SALONU 2008

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

zabieg dla cery naczynkowej.
SIŁA ZIÓŁ
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Nowość w skutecznym i niezwykle łagodnym oczyszczaniu skóry twarzy i oczu, tolerowany nawet przez 
bardzo wrażliwą skórę, szczególnie z problemami naczyniowymi i trądzikiem różowatym. Specjalne kuliste 
struktury – micele „pochłaniają” wszelkie zanieczyszczenia, oczyszczając skórę bez konieczności pocierania jej. 
Płyn nie zawiera: drażniących substancji myjących, barwników, substancji zapachowych ani alkoholu. Może być 
stosowany do demakijażu oczu, także u osób noszących szkła kontaktowe.

Sposób użycia: Wacikami zwilżonymi płynem micelarnym wykonaj demakijaż twarzy, oczu i ust.  
Nie spłukuj. Następnie nanieś wybrane preparaty pielęgnacyjne z linii VENO CARE.

Cena sugerowana: 48 zł

Płyn micelarny do demakijażu twarzy, oczu i ust (200 ml)

Bezalkoholowy tonik, wzbogacony o składniki aktywne uelastyczniające naczynka krwionośne 
i zmniejszające przekrwienie naskórka. Odświeża, wygładza i przywraca naturalne pH 
naskórka, oczyszcza skórę z pozostałości mleczka i zanieczyszczeń. Dzięki możliwości aplikacji 
w postaci rozpylonej mgiełki można stosować do odświeżenia skóry w ciągu dnia. Wystarczy 
rozpylić mgiełkę i osuszyć twarz chusteczką, by zapobiec nadmiernemu odparowywaniu wody 
z powierzchni naskórka.

Sposób użycia: Wacikami zwilżonymi tonikiem przemyj twarz, szyję i dekolt. Dla utrzymania 
efektu po wchłonięciu nanieś wybrane preparaty pielęgnacyjne z linii VENO CARE.

Cena sugerowana: 29 zł

Tonik redukujący zaczerwienienia (200 ml)

Lekkie, delikatne mleczko jest doskonałym preparatem oczyszczającym. Dodatek składników silnie łagodzących i nawilżających 
zapewnia oczyszczanie naskórka bez ryzyka podrażnienia i wysuszenia. Idealnie przygotowuje naskórek do przyjęcia składników 
aktywnych z preparatów pielęgnacyjnych z linii VENO CARE.

Sposób użycia: Delikatnie, okrężnymi ruchami rozprowadź mleczko na skórze. Zmyj wacikami zwilżonymi wodą  
lub tonikiem z linii VENO CARE.

Cena sugerowana: 29 zł

Mleczko redukujące zaczerwienienia (200 ml)
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Serum o lekkiej, beztłuszczowej konsystencji. Idealne do każdego typu cery z problemami naczyniowymi i trądzikiem 
różowatym. Specjalna receptura preparatu zapewnia szybkie i skuteczne wnikanie składników aktywnych w głąb 
naskórka, co zapewnia wyjątkowo intensywną pielęgnację, ochronę i głębokie nawilżenie.

Sposób użycia: Rano i wieczorem nanieś preparat na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Po wchłonięciu wklep 
odpowiedni krem z linii VENO CARE. W przypadku cery przetłuszczającej się i łojotokowej zastosuj wyłącznie serum.

Cena sugerowana: 58 zł

Serum redukujące zaczerwienienia (30 ml)

Maska o konsystencji żelowej zapewniającej silne ukojenie, chłód i zmniejszenie rumienia. Dzięki wysokiej 
zawartości składników aktywnych zmniejsza rumień, obkurcza i wzmacnia naczynka krwionośne.

Sposób użycia: Nakładaj grubą warstwę maseczki na twarz i szyję 2–3 razy w tygodniu lub zawsze,  
gdy skóra jest mocno zaczerwieniona, podrażniona i piekąca. Po 15–20 minutach zmyj letnią wodą  
lub pozostaw na noc do wchłonięcia.

Cena sugerowana: 56 zł

Maska redukująca zaczerwienienia (75 ml)

Preparat o konsystencji delikatnego, półtłustego kremu. Szczególnie zalecany 
do pielęgnacji cery wrażliwej, suchej, normalnej i mieszanej z problemami 
naczyniowymi i trądzikiem różowatym. Stanowi idealną ochronę przed czynnikami 
środowiska zewnętrznego (wiatr, suche powietrze, drobnoustroje itp.). Wzmacnia 
ścianki naczyń krwionośnych, pielęgnuje, nawilża i delikatnie natłuszcza skórę.

Sposób użycia: Nałóż na skórę twarzy, szyi i dekoltu, a następnie delikatnie wklep.  
Do stosowania na dzień i na noc.

Cena sugerowana: 60 zł

Krem redukujący zaczerwienienia (75 ml)

Dzięki specjalnym pigmentom krem idealnie dopasowuje się do każdego rodzaju karnacji, stanowi idealną alternatywę dla 
osób, które nie lubią stosować podkładów, a pragną jednym gestem pielęgnować i upiększać skórę. Nie daje efektu „maski”. 
Doskonale tuszuje wszelkie niedoskonałości skóry, wyrównuje jej koloryt oraz sprawia, że skóra jest satynowa i aksamitna 
w dotyku. Dodatek licznych składników biologicznie aktywnych sprawia, że krem intensywnie pielęgnuje, nawilża 
i delikatnie natłuszcza skórę. Systematycznie stosowany wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, zwiększa ich  
elastyczność i zapobiega trwałemu rozszerzaniu się naczynek oraz występowaniu rumienia na twarzy.

Sposób użycia: Po nałożeniu na twarz delikatnie wmasuj krem. Preparat przeznaczony jest do stosowania na dzień.

Cena sugerowana: 43 zł

Krem wyrównujący koloryt (30 ml)
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Cechy cery tłustej i mieszanej:
• skóra gruba, blada, często o nieładnym, ziemistym kolorycie;
• błyszczenie całej twarzy lub wyłącznie strefy T (czoło, nos, broda) – cera mieszana;
• rozszerzone pory;
• zaskórniki;
• czasem pojedyncze grudki i krostki.

Wyniki otrzymane na podstawie testów przeprowadzonych 
przez niezależne Laboratorium Badawcze na 20 użytkownikach 

z różnymi typami skóry.

regulacja procesu 
produkcji sebum

80%
lepsze nawilżenie 

i równomierne  
natłuszczenie skóry 

83%
zmiękczenie naskórka, 
uelastycznienie skóry

94%

OPINIA KLIENTKI:
Mimo, że nie jestem nastolatką, nadal mam problemy z cerą.
Krem złuszczający na noc jest rewelacyjny! Zmiękcza cerę i powoduje,
że krostki znikają, a nowe się nie robią. W połączeniu z maseczką 
drożdżową, tonikiem antybakteryjnym i kremem matującym 
efekt jest super – Emilia

Pielęgnacja cery tłustej i mieszanej polega przede wszystkim 
na dokładnym jej oczyszczaniu i nawilżaniu. Preparaty YOUNG 
CARE skutecznie te zadania spełniają dzięki swoim właściwościom 
antybakteryjnym, złuszczającym, normalizującym funkcje gruczołów 
łojowych, a także nawilżającym i kojącym.

Poskromić
niepokorną skórę
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Linia preparatów YOUNG CARE została opracowana 
z myślą o cerze tłustej, mieszanej, ze skłonnością do 
powstawania zaskórników i nadmiernego błyszczenia 
oraz rozszerzonych porów.

...skóra nie rozleniwia się pod wpływem stosowania kosmetyków?
Zasada dotycząca zmiany wyrobów kosmetycznych w zależności 
od wieku wynika nie z ryzyka uzależnienia od aktywnych 
substancji czynnych, ale z różnego zapotrzebowania na nie 
w poszczególnych etapach życia.

Czy wiesz, że...
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Krem polecany do pielęgnacji cery tłustej i mieszanej ze skłonnością do nadmiernego błyszczenia, 
w każdym wieku. Preparat ma lekką konsystencję, bardzo dobrze się wchłania, stanowi idealny 
podkład pod makijaż. Nie zatyka porów i nie zawiera substancji komedogennych – przyczyniających 
się do powstawania zaskórników. Filtry SPF 18 zabezpieczają skórę przed promieniowaniem UVB 
i UVA, a witaminy C i E chronią skórę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Po 
zastosowaniu kremu cera jest odpowiednio nawilżana, matowa i gładka. Szczególnie zalecany jako krem 
ochronny na dzień, przy równoczesnym stosowaniu Kremu Złuszczającego na Noc.

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i delikatnie wklep opuszkami palców.  
Do stosowania na dzień.

Cena sugerowana: 44 zł

Krem matujący SPF 18 (50 ml)

Preparat polecany do pielęgnacji skóry tłustej, mieszanej, z rozszerzonymi porami i skłonnością 
do powstawania zaskórników. Maska ma konsystencję kremową, niezasychającą, dzięki 
czemu jest łatwa do zmycia. Receptura maski została oparta na specjalnym kompleksie 
enzymatycznych białek ze ścian komórkowych drożdży bogatych w witaminy z grupy B, który 
głęboko oczyszcza cerę, redukuje zmiany trądzikowe i zapobiega ich powstawaniu. Cera po 
zmyciu maski jest świeża, gładka, pory zwężone, a skóra dokładnie oczyszczona.

Sposób użycia: Nakładaj 2–3 razy w tygodniu grubą warstwę maski na twarz i jeśli zachodzi 
taka potrzeba również na szyję i dekolt. Po 15–20 minutach zmyj maseczkę letnią wodą.

Cena sugerowana: 25 zł

Oczyszczająca maska drożdżowa (75 ml)

Tonik polecany do pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej w każdym wieku. Zawiera 
oczar wirginijski i babkę lancetowatą, które działają przeciwzapalnie, przyśpieszają 
regenerację i gojenie naskórka. Delikatnie oczyszcza, odświeża, pozostawia skórę 
gładką i matową. Preparat przywraca naturalne pH naskórka.

Sposób użycia: Wacikami zwilżonymi tonikiem przemyj twarz, szyję i dekolt. Aby 
otrzymać oczekiwany rezultat, nanieś wybrane preparaty pielęgnacyjne.

Cena sugerowana: 29 zł

Oczyszczający tonik antybakteryjny (200 ml)

48



Żel myjący polecany do oczyszczania skóry tłustej i mieszanej, w każdym wieku. Idealny 
również dla skór trądzikowych z rozszerzonymi porami, skłonnych do powstawania 
zaskórników i krostek. Preparat dokładnie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń 
i nadmiaru tłuszczu. Zawiera bardzo łagodne środki myjące i wyciąg z oczaru wirginijskiego 
o właściwościach przeciwłojotokowych i antybakteryjnych. Żel nie zawiera mydła, nie narusza 
naturalnego pH skóry i nie wysusza jej. Pozostawia twarz doskonale oczyszczoną, gładką 
i matową.

Sposób użycia: Niewielką ilość żelu nanieś na zwilżoną skórę twarzy i szyi, następnie delikatnie 
wmasuj, zwracając szczególną uwagę na okolice czoła, skrzydełek nosa i brody, po czym 
dokładnie zmyj wodą.

Cena sugerowana: 33 zł

Oczyszczający żel do twarzy (200 ml)

Krem eksfoliujący polecany do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, zwłaszcza cery tłustej i mieszanej, 
w każdym wieku. Szczególnie wskazany przy nadmiernym rogowaceniu naskórka, łojotoku, 
zaskórnikach, przebarwieniach pigmentacyjnych, a także szorstkości, wiotkości oraz „ziemistym” 
kolorycie skóry. Lekka, nawilżająca konsystencja i świeży zapach zapewniają komfort stosowania. 
Zastosowane w kremie 5% kwasy AHA (glikolowy, jabłkowy, mlekowy, cytrynowy, winowy) stymulują 
odnowę komórek, delikatnie złuszczają i usuwają nagromadzone martwe komórki warstwy rogowej 
naskórka*. Preparat głęboko oczyszcza cerę i zwęża pory, nadaje jej elastyczność, gładkość i miękkość. 
Już po tygodniu stosowania wygląd skóry ulega zauważalnej poprawie – niedoskonałości są 
zmniejszone, pory zwężone, skóra jest gładka i ma wyrównany koloryt.

Sposób użycia: Nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i delikatnie wklep, omijając okolice oczu. Do 
stosowania wyłącznie na noc. Kremu nie należy stosować, jeśli planujemy opalać się lub jesteśmy 
narażeni na znaczną ekspozycję słoneczną. Na dzień stosuj Krem Matujący SPF 18. 
 
*W pierwszych dniach stosowania kremu możliwe jest delikatne mrowienie i szczypanie skóry. Jest 
to całkowicie naturalna reakcja na zastosowane w kremie kwasy owocowe i nie należy przerywać 
stosowania preparatu.  Aby przyzwyczaić skórę do działania kwasów, można początkowo stosować 
krem co drugą noc.

Cena sugerowana: 38 zł

Krem złuszczający na noc (50 ml)
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Korzyści ze stosowania EcoSkin Care: 
• wzrost prawidłowej mikroflory skóry;
• wzmocnienie naturalnej odporności poprzez produkcję   
 przeciwdrobnoustrojowych białek;
• zwiększenie odporności skóry na zewnętrzne czynniki drażniące;
• nawilżenie i zapobieganie nadmiernej utracie wody z naskórka;
• przyspieszenie gojenia i łagodzenie podrażnień;
• ukojenie skóry suchej i swędzącej;
• łagodzenie uczucia ściągnięcia i ulga dla podrażnionej skóry.

BĄDŹ ECO!
Kosmetyki z linii ECOSKIN CARE zawierają w składzie surowce 
naturalne, pochodzenia naturalnego, a także biotechnologiczne. 
Główny surowiec Galusan epigallokatechiny zastosowany 
w serii jest pozyskiwany biotechnologicznie całkowicie 
zgodnie z zasadami „Zielonej Chemii”. Wszystkie etapy 
produkcji kosmetyków BANDI odbywają się w zgodzie z naturą 
i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Kosmetyki naturalne również zawierają konserwanty? 
Zastosowane w preparatach kosmetycznych związki 
konserwujące hamują namnażanie się w nich szkodliwych 
drobnoustrojów i zwiększają trwałość gotowego produktu.

Czy wiesz, że...

Składniki aktywne:
Probiotyki – zawierają bakterie kwasu mlekowego (L.casei oraz L. acidophilus) 
inaktywowane w procesie tyndylizacji. Dzięki rekonstrukcji naturalnej ekoflory 
znakomicie poprawiają kondycję skóry oraz jej wygląd. Łagodzą podrażnienia, 

działają antybakteryjnie, przeciwtrądzikowo, opóźniają starzenie skóry.  
Poprawiają fizyczne i biologiczne funkcje barierowe skóry. 
 Prebiotyki – zawierają α-glukooligosacharydy (GOS) oraz  

beta-fruktooligosacharydy (FOS). Stymulują wzrost korzystnej ekoflory w celu 
zachamowaia rozwoju niepożądanych bakterii. Poprawiają naturalne mechanizmy 

obronne skóry, łagodzą podrażnienia. 

Naturalna bariera ochronna
SKÓRA WRAŻLIWA I DELIKATNA
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Jeśli Twoja skóra ma słabą tolerancję
na czynniki zewnętrzne. Jeśli Twoja skóra jest sucha,
czasem zaczerwieniona i łuszcząca się.
EcoSkin jest dla Ciebie! Niezależnie od wieku.

nawilżenie skóry 
w stopniu bardzo dobrym85%
wygładzenie skóry  
w stopniu bardzo dobrym85%
preparaty ECOSKIN nie 
powodowały objawów 
podrażnienia i alergizacji100%

Seria ECOSKIN CARE polecana  
do pielęgnacji cery trądzikowej i atopowej!

Wyniki otrzymane na podstawie testów 
przeprowadzonych przez niezależne  

Laboratorium Badawcze na 20 użytkownikach 
z różnymi typami skóry. 

OPINIA KLIENTKI:
Kupiłam żel i balsam z serii EcoSkin i jest cudnie. Żel jest delikatny i ma doskonałe działanie 
antybakteryjne, bo moja podatna na krostki skóra stała się wręcz nieskazitelna. Nie sądziłam, 
że żel może tyle zdziałać. A balsam? Przy mojej bladej karnacji po prostu boski! Zwłaszcza po 
opalaniu. Łagodzi podrażnienia, nawilża, delikatnie natłuszcza, ale nie zostawia tłustej warstwy. 
Dziewczyny, polecam :):):) – Bella

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

probiotyczny zabieg odbudowujący  
mikroflorę skóry.

MOC UKOJENIA
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Delikatny żel myjący, nie zawiera mydła, nie narusza naturalnego 
pH skóry, jest bogaty w probiotyki, które odbudowują korzystną 
mikroflorę na powierzchni skóry, przywracając jej naturalną 
równowagę. Polecany po leczeniu dermatologicznym i zabiegach 
medycyny estetycznej.

Sposób użycia: Nanieś żel na zwilżoną skórę twarzy i szyi, wmasuj, 
po czym dokładnie zmyj wodą.

Cena sugerowana: 40 zł

Kojący żel myjący (200 ml)

Skoncentrowany preparat oparty na bogactwie kojących substancji 
aktywnych, zmniejsza zaczerwienienia oraz uczucie swędzenia. Zawiera 
probiotyki i prebiotyki, dzięki czemu stymuluje wzrost naturalnej 
mikroflory skóry oraz zwiększa jej odporność na zewnętrzne czynniki 
drażniące. 

Sposób użycia: Stosuj rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, 
szyi i dekoltu. Po wchłonięciu wmasowuj krem. Optymalne efekty 
przynosi stosowanie pełnej gamy produktów ECOSKIN CARE.

Cena sugerowana: 66 zł

Kojące serum (30 ml)
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Krem o wyjątkowo lekkiej konsystencji, nietłusty, o wysokim standardzie 
ochrony przeciwsłonecznej. Dzięki stabilnym filtrom UV zapewnia ochronę 
przed promieniami słonecznymi przez ponad 8 godzin. Dzięki probiotykom 
oraz substancjom działającym przeciwzapalnie łagodzi podrażnienia i reakcje 
alergiczne oraz zwiększa odporność skóry na zewnętrzne czynniki drażniące. 
Niebielący, zbliżony do naturalnego odcienia skóry wyrównuje jej koloryt. 
Intensywnie nawilża i koi skórę suchą i swędzącą. Chroni przed fotostarzeniem 
poprzez redukcję wolnych rodników. Stanowi idealny podkład pod makijaż.

Sposób użycia: Krem nakładaj rano na oczyszczoną skórę twarzy, a następnie 
delikatnie wtłocz w skórę, przyciskając palce do twarzy.

Cena sugerowana: 58 zł

Kojący balsam do ciała doskonale nawilża i koi skórę suchą i swędzącą. Szybko 
się wchłania, pozostawiając skórę jedwabiście gładką i elastyczną. Doskonały 
do pielęgnacji delikatnej, nadwrażliwej i skłonnej do podrażnień skóry. 
Szczególnie polecany do skóry z tendencją do atopii. Pozostawia nietłusty 
film ochronny, ale nie powoduje uczucia lepkości i szybko się wchłania. 
Balsam posiada ciekawą kompozycję zapachową. Niweluje skutki szkodliwego 
działania promieniowania ultrafioletowego. Idealnie sprawdza się po opalaniu 
i kąpieli w basenie.

Sposób użycia: Nanieś balsam na czyste ciało i pozostaw do wchłonięcia. 
Stosuj codziennie, szczególnie po kąpieli.

Cena sugerowana: 44 zł

Kojący żel myjący (200 ml)

Kojący krem SPF 25 (50 ml)

Kojący balsam do ciała (200 ml)

Kojące serum (30 ml)
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Linia EYE CARE opracowana została do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Jest ona najcieńsza i najdelikatniejsza 
z całej twarzy, narażona na ciągłe rozciąganie i kurczenie związane z ruchami gałki ocznej i mimiką. Rezultatem tego są 
pierwsze oznaki starzenia, czyli pierwsze zmarszczki. Dodatkowo niewyspanie, stres i szkodliwe czynniki zewnętrzne 
(wiatr, mróz, promieniowanie UV) nasilają problem, a skóra okolic oczu wydaje się zmęczona i starsza.

Dlatego o pielęgnację okolic oczu powinniśmy zadbać już jako 20-latki. Na tym etapie życia skóra twarzy zaczyna tracić kolagen  
i elastynę, które zapewniają jej jędrność.  Można to zjawisko opóźnić, pod warunkiem, że właściwie zadbamy o wrażliwą i delikatną 
skórę pod oczami. Codzienna domowa pielęgnacja wymaga wiele uwagi, a jej podstawą jest dokładny demakijaż i stosowanie 
odpowiednio dobranych preparatów. Linia EYE CARE skutecznie te zadania spełnia. Można je stosować w każdym wieku, zapewniając 
właściwą ochronę i nawilżenie, tak by skóra wokół oczu jak najdłużej pozostała gładka i jędrna, a spojrzenie pełne blasku.  

Spojrzenie
pełne blasku
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zmniejszenie
cieni 

pod oczami

nawilżenie
skóry  

pod oczami

natłuszczenie regeneracja

bardzo dobra dobra

60%

40%

16% 12% 16%

84%
88%

84%

Ocena właściwości preparatów EYE CARE na postawie wyników  
testów dermatologicznych przeprowadzonych na 25 osobach  

w różnym wieku z różnymi typami skóry

OPINIA KLIENTKI:
Zwykle mam sińce pod oczami, ale dzięki kosmetykom z serii Eye Care 
 moje oczy odzyskały blask, a cienie zniknęły. SZCZERZE POLECAM!!!!!!  
     – Zuza

Składniki aktywne:
Świetlik lekarski – swoje właściwości zawdzięcza zawartości glikozydu (aukubiny), garbników i kwasów fenolowych, zawiera także olejek eteryczny, 
pochodne kumaryny, związki miedzi i manganu. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, a także łagodzące zmęczenie i stres.
Łagodna betaina – zagodny związek powierzchniowo-czynny. Delikatnie oczyszcza skórę, nie podrażniając skóry i błon śluzowych.
Kasztanowiec zwyczajny – wzmacnia oraz przywraca elastyczność ścianom naczyń krwionośnych. Ma właściwości przeciwzapalne i ściągające.  
Zapobiega gromadzeniu się wody w tkankach, pobudza krążenie.
Arnika górska – bogate źródło między innymi flawonoidów, karotenoidów, garbników, kwasów organicznych i fitosteroli. Arnika wzmacnia ściany naczyń 
włosowatych, ma właściwości łagodzące podrażnienia i zaczerwienienia.
Hesperydyna – należy do grupy flawonoidów. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, działa antyoksydacyjnie.
Zamknięte w liposomach: hydroksyprolina – stymuluje odpowiednie komórki skóry do produkcji kolagenu i glikozaminoglikanów, przywracając w ten 
sposób optymalne napięcie skóry; witamina C – jej obecność jest niezbędna do syntezy kolagenu, białka odpowiedzialnego za jędrność i elastyczność 
skóry, dodaje skórze energii i zdrowego kolorytu; rutyna – wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, zwiększa ich elastyczność.
D-pantenol – związek ten łatwo penetruje w głąb skóry, wykazując zdolność przyciągania i zatrzymywania wody, wnika aż do skóry właściwej, a tam 
przekształca się w witaminę B5. Doskonale nawilża skórę, nadaje jej miękkość i gładkość. Działa przeciwzapalnie i kojąco, przyspiesza gojenie się ran, łagodzi 
skutki działania promieniowania UV. Pobudza wzrost i odnowę komórek naskórka i skóry właściwej.

...skóra wokół oczu: 
• jest 5 razy cieńsza od skóry reszty twarzy;
• prawie nie posiada podściółki tłuszczowej;
• jest bardziej podatna na reakcje alergiczne;
• ma skłonność do powstawania obrzęków z powodu 
słabszego krążenia limfy oraz gromadzenia się toksyn?

Czy wiesz, że...
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Żel przeznaczony do demakijażu nawet bardzo wrażliwych oczu, także dla osób 
noszących szkła kontaktowe. Beztłuszczowy preparat, który nie pozostawia 
uczucia lepkości i tłustości na skórze. Nie zawiera substancji mogących rozpuszczać 
kleje, zatem polecany jest również dla osób mających trwale przedłużone rzęsy. 
Rekomendowany do pielęgnacji skóry wrażliwej. Po użyciu preparatu skóra jest 
idealnie oczyszczona, ukojona i nawilżona.

Sposób użycia: Żel nanieś na zwilżony wacik kosmetyczny, przyłóż na kilka sekund  
do przymkniętej powieki. Ruchem ściągającym do dołu, a dalej ruchami okrężnymi 
od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka przemyj górną powiekę. Następnie 
przemyj dolną powiekę, ruchem od skroni ku nosowi.

Cena sugerowana: 44 zł

Żel do demakijażu oczu (75 ml)
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Żel do demakijażu oczu (75 ml)

Preparat ma konsystencję lekkiego, błyskawicznie wchłaniającego się kremu-
żelu. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu, 
w szczególności z problemami cieni, obrzęków i przesuszenia naskórka. Idealny 
pod makijaż. Zawiera dodatek hesperydyny, który zwiększa elastyczność 
i szczelność naczyń, poprawia krążenie oraz łagodzi obrzęk limfatyczny wokół 
oczu. Specjalnie opracowany kompleks liposomowy (mikrokolagen, rutyna oraz 
stabilna witamina C) stymuluje syntezę kolagenu, głęboko nawilża, uelastycznia, 
wygładza i rozjaśnia naskórek, a obecny w preparacie d-panthenol zapewnia 
skórze ukojenie, usuwa ślady zmęczenia i przywraca oczom blask.

Sposób użycia: Opuszkami palców delikatnie aplikuj preparat na skórę 
wokół oczu, również na powiekę górną i delikatnie wklep. Można stosować 
kilkakrotnie w ciągu dnia.

Cena sugerowana: 48 zł

Kojący krem-żel pod oczy (30 ml)

Preparat przeznaczony do codziennej pielęgnacji, stosowany jako profilaktyka 
przedwczesnego starzenia się skóry wokół oczu. Polecany bez ograniczeń wiekowych 
osobom narażonym na wysuszenie i napięcie skóry pod wpływem niekorzystnych 
czynników (promieniowanie słoneczne, praca przy komputerze). Dzięki lekkiej 
konsystencji i błyskawicznemu wchłanianiu stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Bogaty 
skład substancji aktywnych wpływa na głębokie nawilżenie, regenerację i ukojenie 
delikatnej skóry. Obecny w preparacie d-pantenol zapewnia łagodzenie podrażnień, 
usuwa ślady zmęczenia i przywraca oczom blask.

Sposób użycia: Nanieś preparat rano i wieczorem na okolicę oczu. Delikatnie wklep.

Cena sugerowana: 49 zł

Antyoksydacyjny krem pod oczy (30 ml)
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Rozpieść
swojeciało

Kwiat lotosu - substancja aktywna bogata  w alkaloidy  
i flawonoidy (kwercetynę). Doskonale poprawia nawilżenie, 

mikrokrążenie, odżywia i pielęgnuje skórę.

Kwiat wiśni - działa kondycjonująco, nawilżająco  
i regenerująco na skórę.

Zmikronizowana perła - rozświetla skórę, nadając jej blask  
i świeży wygląd.

Olej migdałowy - najstarszy stosowany w kosmetyce olej  
i jednocześnie jeden z najbardziej cenionych. Ma doskonałe właściwości 

zmiękczające i wygładzające skórę, odbudowuje warstwę lipidową naskórka.

Kwas migdałowy - związek chemiczny należący do α-hydroksykwasów. Ze 
względu na wielkość cząsteczki nie podrażnia skóry podczas aplikacji i nie posiada 
działania fototoksycznego. Szeroko stosowany w kosmetyce i kosmetologii dzięki 
szerokiemu spektrum działania. Powoduje odnowę  
i regenerację skóry, przyspiesza syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, 
pozytywnie wpływa na ograniczenie łojotoku oraz występowania zmian trądzikowych. 
Jest wskazany również dla skór wrażliwych, delikatnych oraz naczyniowych.

Mocznik - składnik NMF - naturalnego czynnika nawilżającego skórę. Obniżenie 
jego stężenia w skórze skutkuje jej suchością i podrażnieniem. Silnie nawilża, zmiękcza 
skórę, przyciągając cząsteczki wody i zatrzymując je w skórze. Mocznik znany jest ze 
swoich działań przeciwbakteryjnych i przeciwświądowych. W wyższych stężeniach 
posiada właściwości złuszczające.

Olejek z drzewa herbacianego - łatwo przenika przez skórę, wykazuje  
działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i dezodorujące.

Łupiny orzecha - posiadają naturalny barwnik glikozydowy, dzięki czemu po 
zastosowaniu dają efekt delikatnej, brązowej opalenizny. Doskonale sprawdzają 
się przy pielęgnacji skóry wrażliwej i z problemami, wykazują właściwości 
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Korzeń marchwi - roślina bogata w karoten, czyli prowitaminę A.  
Ma właściwości zapobiegające łojotokowi i przyspieszające regenerację skóry. 
Poprawia elastyczność i wzmacnia napięcie skóry. Zmniejsza zmarszczki, delikatnie  
je wygładza. Stosowana regularnie poprawia barwę skóry.

Lukrecja - wykazuje działanie wybielające, przeciwzapalne i antyrodnikowe.

Wąkrotka azjatycka - stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu, odżywia, 
odświeża, nawilża i zmiękcza skórę. Poprawia krążenie, stymuluje odnowę  

komórkową, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, wzmacnia ścianki naczyń 
krwionośnych, pobudza produkcję kolagenu, opóźniając proces starzenia skóry,  
ponadto ma właściwości regenerujące.

Kofeina, Guarana - związek zaliczany do grupy alkaloidów purynowych. Ma działanie 
wyszczuplające i antycellulitowe dzięki stymulacji przemiany materii, przyspieszeniu 
drenażu tkanek oraz poprawie mikrokrążenia w tkankach.

Składniki aktywne:
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Linia BODY CARE* posiada szeroką gamę preparatów do pielęgnacji 
ciała. Zawiera kosmetyki ujędrniające, nawilżające, odchudzające, 
antycellulitowe i tonizujące. Produkty BODY CARE efektywnie 
regenerują i nawilżają każdy rodzaj skóry.

*Preparaty z linii Body Care zostały bardzo dobrze ocenione przez prawie 100% osób testujących.

Zapytaj w salonie kosmetycznym
Idealny dla Ciebie zabieg:

relaksujący zabieg odżywczy na ciało.
JAPOŃSKA WIŚNIA

CYTRUSOWY GAJ
zabieg wyszczuplająco-modelujący.

...kawa świetnie sprawdza się w walce z cellulitem? Zmielona 
kawa w połączeniu z oliwą z oliwek stanowi doskonały peeling 
redukujący skórkę pomarańczową. Dzięki zawartości kofeiny 
pobudza on krążenie, usuwa toksyny i spala tłuszcz. Jednak tak 
działa jedynie kawa stosowana zewnętrznie. Niestety, picie jej 
w dużej ilości nie przynosi podobnych rezultatów.

Czy wiesz, że...

OPINIA KLIENTKI:
Bardzo lubię serię Body Care, a moim faworytem jest krem antycellulitowy. Rewelacyjny! Już po pierwszej aplikacji widzę 
efekty. Krem świetnie się wchłania, a efekt rozgrzewający można poczuć natychmiast. Szczerze polecam:) – Sandra
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Olejowy peeling polecany do każdego rodzaju skóry. Odżywia i pobudza ukrwienie 
oraz świetnie wygładza i zmiękcza skórę. Dodatek ryżu i pestek brzoskwini 
pozbawia ją szorstkości i nadmiernego rogowacenia. Po zmyciu peelingu skóra jest 
jedwabiście gładka i dokładnie natłuszczona.

Sposób użycia: Nanieś peeling kolistymi ruchami, a następnie zmyj go ciepłą wodą.

Cena sugerowana: 49 zł

Peeling ryżowy do ciała (200 ml)

Preparat o lekkiej konsystencji nadający skórze naturalny odcień opalenizny, który subtelnie 
podkreślają rozświetlające drobinki. Dzięki składnikom nawilżająco-regenerującym preparat 
idealnie sprawdza się w pielęgnacji ciała, również po opalaniu – zarówno na słońcu, jak 
i w solarium. Bronzer nie tylko utrwala opaleniznę, ale również sprawia, że skóra staje się 
aksamitnie gładka oraz doskonale nawilżona.

Sposób użycia: Równomiernie rozprowadź cienką warstwą na skórze i pozostaw  
do całkowitego wchłonięcia. Po nałożeniu preparatu umyj dokładnie ręce.

Cena sugerowana: 53 zł

Opalizujący bronzer (200 ml)

Balsam o działaniu rozgrzewającym, przeznaczony do profesjonalnej pielęgnacji skóry 
skłonnej do powstawania cellulitu oraz gromadzenia tkanki tłuszczowej. Preparat 
modeluje sylwetkę i poprawia jędrność skóry, przyśpiesza spalanie podskórnej tkanki 
tłuszczowej na ramionach, w talii i na biodrach oraz redukcję skórki pomarańczowej 
na udach. Idealne rozwiązanie dla osób chcących skutecznie walczyć z cellulitem, 
a jednocześnie nadać skórze wyjątkową jędrność.

Sposób użycia: Okrężnymi ruchami wmasuj emulsję w skórę ramion, ud, brzucha 
i pośladków. Pozostaw do wchłonięcia. Po ok. 5 minutach od nałożenia preparatu 
poczujesz przyjemne ciepło, delikatne pieczenie lub lekkie zaczerwienienie. Jest to efekt 
świadczący o aktywowaniu procesów redukujących podskórną tkankę tłuszczową.

Cena sugerowana: 46 zł

Antycellulitowy balsam wyszczuplający (200 ml)
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Delikatnie opalizujący balsam przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju 
skóry. Zmineralizowana perła pięknie rozświetla skórę i dodaje blasku, 
a zawartość ekstraktu z kwiatów wiśni i lotosu rewitalizuje i łagodzi skórę, 
nadając jej jednocześnie przyjemny zapach.

Sposób użycia: Okrężnymi ruchami rozprowadź balsam na skórze ciała.  
Czekając aż się wchłonie, delektuj się miłym zapachem.

Cena sugerowana: 38 zł

Regenerujący krem do ciała z perłą (200 ml)

Krem bogaty w składniki aktywne, skutecznie regeneruje suchą i popękaną 
skórę stóp. Połączenie mocznika, który wykazuje właściwości nawilżające, ze 
złuszczającymi właściwościami kwasu migdałowego pozwala uzyskać trwałą 
poprawę stanu skóry stóp. Zawartość mentolu oraz oleju ze słodkich migdałów 
przynosi orzeźwienie oraz daje efekt wypoczętych stóp, a dodatek olejku z drzewa 
herbacianego sprawia, że krem ma również delikatne działanie antybakteryjnie. 
Krem pozostawia na długo skórę gładką i przyjemną w dotyku.

Sposób użycia: Nałóż na skórę stóp i delikatnie wmasuj.

Cena sugerowana: 26 zł

Migdałowy krem do stóp (75 ml)

Antycellulitowy balsam wyszczuplający (200 ml)

Krem doskonale regeneruje i chroni dłonie, a jego lekka konsystencja sprawia, 
że szybko się wchłania nie pozostawiając uczucia lepkich rąk. Zawiera kolagen 
i elastynę, które ujędrniają i odmładzają skórę rąk, a składniki takie, jak: aloes, olej 
passiflora i algi Laminaria natłuszczają i rewitalizują, przynosząc ukojenie nawet 
najbardziej zniszczonej skórze rąk. Działanie kremu utrzymuje się długo po jego 
zastosowaniu. Małe i poręczne opakowanie świetnie nadaje się do torebki.

Sposób użycia: Nakładaj na skórę rąk o każdej porze dnia.

Cena sugerowana: 27 zł

Aksamitny krem do rąk (75 ml)

61



10 powodów, dla których warto wybrać kosmetyki baNdi:

• Ponad 29 lat doświadczenia w produkcji kosmetyków;

• Profesjonalne produkty dla salonów urody i pielęgnacji domowej dostępne jedynie     

  w gabinetach kosmetycznych, sklepie internetowym (www.bandi.pl/sklep) i drogeriach Hebe;

• Najwyższej jakości składniki pozyskiwane wyłącznie od certyfikowanych  dostawców;

• Innowacyjne receptury przygotowywane w laboratorium BANDI Cosmetics;

• Minimalna ilość konserwantów; 

• Wysoka tolerancja, nawet przez bardzo wrażliwą skórę; 

• Kosmetyki dopasowane do różnorodnych potrzeb skóry, które można dowolnie łączyć ze sobą;

• Wygodne opakowania typu air-less, które zapobiegają utlenianiu aktywnych  

 składników i gwarantują czystość mikrobiologiczną;

• Liczne grono zadowolonych Klientek;

• Najwyższa jakość za rozsądną cenę.



Więcej szczegółów na www.bandi.pl/instytut 
     www.facebook.com/InstytutUrodyBANDI

Instytut Urody BANDI
Warszawa, ul. Bruna 9 lok. 1

(250 m od stacji metra „Pole Mokotowskie”) 

tel. (022) 403 12 03
kom. (+48) 507 034 139
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BANDI COSMETICS Sp. z o.o.
ul. Warszawska 7, 05-152 Czosnów
tel: +48 22 112 50 40, fax: +48 22 112 50 41
www.bandi.pl
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