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tradycja, nauka, technologia...
... dla piękna
MEDEX Bio Science Cosmetics to rodzinne przedsięwzięcie z wieloletnią tradycją, należące do rodziny Stein`ów. Siedziba firmy
mieści się w malowniczej miejscowości Drenthe położonej w północno-wschodniej Holandii, w małym neogotyckim zameczku
Steinborg wraz z przynależnościami – lasami i stadniną koni. Właściciel G.C.J. Stein to ekscentryk, z rozmachem realizujący swoje
pasje. Jako wielbiciel koni i polowań stał się przewodniczącym Koła Łowieckiego, w którym zrzeszona jest również królowa
Holandii.
Początki MEDEX Bio Science Cosmetics sięgają lat 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy to MEDEX był firmą farmaceutyczną. Dzięki
uzyskanej wiedzy i doświadczeniu w tej dziedzinie G.C.J. Stein zaczął produkować zaawansowane dermokosmetyki o szerokim
spektrum działania. MEDEX to lata doświadczeń 65 krajów świata oraz czołówka najlepszych marek medycznych.
Firma zatrudnia światowej sławy specjalistów: dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej, farmacji, biochemii i biotechnologii.
Współpraca tych specjalistów zaowocowała szeroką gamą opracowanych i opatentowanych związków oraz składników najwyższej
jakości i czystości.
RODZINNA MANUFAKTURA
Aby uzyskać jak najdokładniejsze stężenia i zachować najwyższą jakość produkcja odbywa się w małych pojemnościach tylko
z naturalnych składników pochodzących z własnych bio-upraw lub miejsc naturalnego ich występowania. Przykładowo olejek
lawendowy produkowany jest na miejscu z najlepszej jakości lawendy pochodzącej z Prowansji, natomiast kawior pozyskiwany
jest z własnej hodowli ryb.
SYSTEMATYCZNE UAKTUALNIANIE FORMUŁ
Receptury są regularnie uaktualnianie i ulepszane nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Posiadają międzynarodową
standaryzację jakości ISO oraz certyfikację organizacji ECOCERT®, która zajmuje się kontrolowaniem jakości kosmetyków
ekologicznych, uprawniając je do oznakowania jako produkt ekologiczny i biologiczny.
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Medex
Professional
oczyszczanie

Butelka 120ml

Mleczko Hydermios
Idealny preparat oczyszczający do demakijażu skóry wrażliwej, odwodnionej i dojrzałej.
Dedykowany dla osób, które potrzebują odrobiny więcej niż tylko preparatu do oczyszczania.
Mleczko to bogate jest w szereg wyciągów roślinnych m.in.: oczar wirginijski, wilżynę ciernistą
oraz wiele innych. Bogaty skład zapewnia skórze właściwą czystość bez naruszania płaszcza
hydrolipidowego, a także silnie pobudza, regeneruje oraz nawilża. 			
Ref.: V2016
Mleczko Exfoliante
Trzyfunkcyjne mleczko eksfoliująco – nawilżająco - odżywcze. Gruntownie oczyszcza skórę,
dając efekt delikatnego peelingu. Dzięki miękkim granulkom ze spudrowanego krzemu działa
wygładzająco i rozjaśniająco. Jego kompozycja wartościowych naturalnych składników:
wyciągu z nagietka i naturalnej witaminy E łagodzi oraz pozostawia skórę gładką i miękką
w dotyku. Delikatny i przyjemny zapach mleczka nadaje olejek z drzewa malajskiego.
Po oczyszczaniu skóra wygląda świeżo, jest gładka i delikatna w dotyku. Produkt przeznaczony jest
dla każdego typu skóry.
Ref.: V2054

Butelka 120ml
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Butelka 120ml

Mleczko Ablutio
Wydajny produkt o aksamitnej konsystencji i subtelnym zapachu do głębokiego oczyszczania cery mieszanej,
z zewnętrznym przesuszeniem i uwrażliwieniem. Dokładnie oczyszcza skórę z nadmiaru sebum i materiału
blokującego ujścia gruczołów łojowych, co eliminuje nadmierne przetłuszczanie się i błyszczenie skóry. Najlepsze
efekty daje w połączeniu z Tonikiem Humedios.			
		
Ref.: V2411

Butelka 120ml

Olejek hydrofilny
To preparat stworzony dla skór silnie odwodnionych, przesuszających się i z dyskomfortem ściągnięcia
i pieczenia po oczyszczaniu. Jego regularne stosowanie zapewnia odtworzenie prawidłowo funkcjonującej
bariery hydrolipidowej, co zabezpiecza skórę przed ponownym odwodnieniem, przesuszeniem i uwrażliwieniem.
Zapewnia także zwiększenie odporności skóry na oddziaływanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich
jak chorobotwórcze drobnoustroje, wiatr, mróz, promieniowanie UV i zanieczyszczenia środowiskowe.
Ref.: V2038

tonizacja
Tonik Hydermios
Tonik o przyjemnym orzeźwiającym, ziołowym zapachu, przeznaczony dla skór
suchych, odwodnionych, wrażliwych, a także normalnych. Zawiera wyciąg z oczaru
wirginijskiego, który znany jest z właściwości ściągających, przeciwzapalnych,
oczyszczających i naprawczych. Alantoina koi podrażnienia i nawilża. Kwas
mlekowy pozwala zachować skórze odpowiednie pH i przywrócić właściwości
ochronne. Skóra po kilku tygodniach regularnego stosowania odzyskuje piękny
wygląd oraz witalność. Tonizacja jest niezbędnym krokiem w codziennej pielęgnacji,
ponieważ przywraca odpowiednie pH skórze po demakijażu. To przyczynia się do
zwiększania przenikalności kolejnych składników aktywnych aplikowanych na skórę.
Ref.: V2017
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Butelka 120ml

Butelka 120ml

Tonik Humedios
Tonik o delikatnie ziołowym zapachu. Działa intensywnie przeciwbakteryjnie,
przeciwgrzybiczo i regulująco na pracę gruczołów łojowych. Przeznaczony dla
tych, którzy mają dość problemów z trądzikiem i błyszczeniem się skóry. Zawartość
kwasu mlekowego wzmacnia odporność skóry oraz reguluje pH. Skóra pozostaje
matowa i gładka przez długi okres. Tonizowanie skóry w terapii trądziku jest
istotnym czynnikiem w ograniczaniu rozwoju drobnoustrojów i stanów zapalnych.
Ref.: V2027

peelingi
Deep Clean
Preparat przeznaczony do gruntownego oczyszczania wszystkich typów skóry, nadaje się także do delikatnych
okolic pod oczami. Bazowany na masie perłowej, wzbogacony szeregiem naturalnych składników takich jak
wyciąg z alg brunatnych, rozmarynu, szałwii, melisy, które zapewnią skórze doskonałe nawilżenie, regenerację
i ochronę. Mocznik zmiękcza i zwiększa przepuszczalność warstwy rogowej, natomiast dodatek alfa-hydroksykwasów delikatnie złuszcza i przywraca prawidłowe pH. Bardzo bogaty skład tego preparatu zapewnia skórze
optymalną pielęgnację i powoduje, że skóra jest czysta, doskonale nawilżona i idealnie gładka.
Ref.: V2021

Tuba 50ml

Tuba 50ml
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Bio Soft Peeling
Delikatny, aksamitny peeling biologiczny typu „gommage” przeznaczony dla
każdego rodzaju skóry. Rozpuszcza martwe komórki naskórka dzięki zawartym
enzymom keratolitycznym Bacillus Ferment, jednocześnie chroni przed nadmiernym
wysuszeniem. Pozytywnie wpływa na odnowę skóry. Pozostawia ją czystą, gładką
i rozświetloną, gotową na przyjęcie aktywnych składników zawartych w preparatach
pielęgnacyjnych.
Ref.: V2014

Tuba 50ml

kremy na dzień
Krem Humedios
Aktywny krem z filtrem UV na dzień dla cery mieszanej i tłustej, o delikatnym zapachu i lekkiej konsystencji;
bardzo dobrze tolerowany przez skórę, nie pozostawiający tłustego filmu. Doskonały pod makijaż. Polecany jest
także podczas kuracji dermatologicznych na trądzik. Przywraca prawidłowy bilans wodny bez zakłócania procesu
oczyszczania. Aktywne, naturalne wyciągi z rumianku, szałwii, skrzypu polnego, rozmarynu czy prawoślazu działają
przeciwzapalnie, przeciwłojotokowo oraz łagodzą zaczerwienienia. Seryna, gliceryna i mocznik nawadniają
i wygładzają, witamina C – działa jako przeciwutleniacz, kwas mlekowy – reguluje nieprawidłowe pH skóry.
Ref.: V2409

Krem Eugentic
Ultraodżywczy krem na dzień, dedykowany dla cer normalnych, suchych i wrażliwych. Zawiera naturalne, nieuczulające filtry UV chroniące
zarówno przed słońcem, jaki i sztucznym oświetleniem neonowym czy promieniowaniem komputera. Swoje właściwości łagodzące
zawdzięcza wyciągom roślinnym z wilżyny ciernistej, prawoślazu i skrzypu polnego. Witamina C wzmacnia układ odpornościowy skóry,
redukuje wolne rodniki, stymuluje produkcję kolagenu i uszczelnia naczynia przeciwdziałając starzeniu się skóry. Seryna i mocznik utrzymują
odpowiedni stan nawodnienia. Idealny pod makijaż.
Ref.: 2011
Krem Protective Hydermios
Bogaty w szereg składników odżywczych i naturalne filtry UV. Stworzony do skór suchych i odwodnionych. Przyjemny preparat o lekkiej
konsystencji i delikatnie ziołowym zapachu dogłębnie nawilża i odżywia nawet bardzo wysuszoną skórę, pozostawiając ją miękką w dotyku.
Dzięki zawartości masła z drzewa Karite oraz naturalnych substancji uszczelniających, wzmacnia barierę ochronną, niweluje podrażnienia
i szorstkość skóry. Minerały, witaminy i wyciągi roślinne powodują, że skóra jest odporna i odżywiona na długi czas. 		
Ref.: V2019

Tuba 50ml

Tuba 50ml

Tuba 50ml

Krem Papaya Day
Odżywczo-ochronny krem na dzień o przyjemnym owocowo-ziołowym zapachu, przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, bardzo
odwodnionej i podrażnionej. Dzięki bogatej konsystencji skutecznie nawilża i nawadnia skórę, pozostawiając delikatny film ochronny.
Ekstrakt z papai bogaty w papainę delikatnie eksfoliuje, oczyszcza i rozjaśnia skórę. Masło z drzewa Karite natłuszcza i zmiękcza, a wyciągi
ziołowe – działają kojąco, regenerująco i przeciwzapalnie. Skóra jest jędrna, sprężysta i rozświetlona przez cały dzień.		
Ref.: V1009
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kremy na noc
Krem Purus Night
Terapeutyczny krem na noc dla skór zanieczyszczonych, tłustych i mieszanych. Łagodny, łatwo
wchłaniający się produkt o orzeźwiającym ziołowym zapachu. Skuteczny w terapii trądziku
i łojotoku, nawet przy skórach wrażliwych i wymagających szczególnego traktowania. Eliminuje
stany zapalne, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia wywołane trądzikiem. Po 7 dniach skóra
staje się matowa, o jednolitym kolorycie i wolna od wykwitów skórnych.
Ref.: V2410
Słoik 50ml
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Krem Iso Hydermios
Aktywny, nocny krem na problemy skóry suchej i odwodnionej spowodowane wiekiem
i niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. Witamina C, wyciąg z alg i wąkrotki azjatyckiej
stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny eliminując oznaki starzenia. Masło
z drzewa Karite i lecytyna regulują prawidłowy proces rogowacenia naskórka.
Ref.: V2020

Słoik 50ml

Krem Desensible
Silny krem łagodząco-regenerujący dla cer wrażliwych, podrażnionych, naczyniowych,
z trądzikiem różowatym i zaczerwienieniami. Delikatna konsystencja pozwala na przyjemną
aplikację, bez dodatkowego podrażniania skóry. Dzięki zawartości naturalnych zielonych
barwników roślinnych Copper Chlorophyllin działa łagodząco oraz niweluje czerwony odcień
skóry. Starannie dobrane wyciągi roślinne w połączeniu z witaminą C wzmacniają ściany
naczyń krwionośnych, redukują rumień, pieczenie i łuszczenie naskórka. Skóra szybko
odzyskuje jednolity koloryt i nienaganną kondycję.
Ref.: V2024
Słoik 50ml

Krem Re-Genesis
To silny reduktor głębokich zmarszczek i stymulator kolagenu przeznaczony dla skór
dojrzałych, zniszczonych i ze zmarszczkami. Krem dobrze się wchłania i ma delikatny
zapach. Zawartość kompleksu Palmitoyl Pentapeptide-3 rozluźnia i relaksuje
zmarszczki mimiczne. Witaminy młodości A, E i C uzupełnione mocznikiem, masłem
z drzewa Karite i wyciągiem z rozmarynu zwalczają oznaki starzenia, zapewniają
właściwy poziom nawilżenia skóry oraz odbudowują ochronny płaszcz hydrolipidowy. Efekt to jędrna, dobrze napięta i wygładzona skóra.
Ref.: V2025
Słoik 50ml

Krem Papaya Night
Silnie odżywczy krem do skór dojrzałych, ekstremalnie suchych i odwodnionych, z objawami pieczenia, ściągnięcia
i ogólnego dyskomfortu. Wyciągi z papai i drożdży regulują procesy regeneracji i rogowacenia skóry. Miód, masło
Karite, fosfo- i sfingolipidy odtwarzają płaszcz hydro-lipidowy. Dodatek kwasu hialuronowego silnie nawilża oraz
hamuje międzykomórkową utratę wody. Kompleks Tinticosyn® odpowiada za eliminację oznak starzenia: redukcję
zmarszczek, zagęszczenie skóry i jej elastyczność.
Ref.: V1010
Krem de Réveil
Ultraodżywczy krem z kompleksem anty-ageing. Zawiera naturalny „Kod Młodości” – komórki macierzyste,
które stymulują i przedłużają życie fibroblastów odpowiedzialnych za syntezę kolagenu i elastyny. Redukują linie
mimiczne i głębokie zmarszczki. Sprawia, że nawet najbardziej wymagająca skóra odzyskuje młody, zdrowy
wygląd i pierwotne piękno.
Ref.: V2031

Słoik 50ml

Słoik 50ml
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pielęgnacja oczu

10

Pojemnik z pompką 30ml

Żel Créme Pour Les Yeux
Delikatny żel o właściwościach napinających
i pojędrniających skórę wokół oczu. Dobroczynny
kompleks Tinticosyn® pobudza syntezę kolagenu
i elastyny oraz zwiększa wchłanianie składników
aktywnych. Dzięki temu skóra wokół oczu jest
sprężysta, dobrze odżywiona i rozświetlona.
Stosować jako „booster” pod właściwy krem
pielęgnujący na dzień i na noc.
Ref.: V2034

Serum surowicze Actiprotin
Aktywne serum poprawiające metabolizm o konsystencji żelu dedykowane dla skóry wokół
oczu, a także na twarz, szyję i dekolt, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Dzięki wyciągom
z kory dębu, rozmarynu i soi działa silnie drenująco skutecznie eliminując obrzęki, cienie
i zmarszczki mimiczne wokół oczu. Beta-karoten, witamiany C, E i retinol wpływają na odnowę
komórek, pojędrniają i tworzą efekt wypełnienia zmarszczek.
Ref.: V2013

Słoik 15ml

Słoik 50ml

Krem Hydermios Eye&Neck
Kierunkowy, o delikatnej konsystencji krem odżywczo-regenerujący do pielęgnacji skóry wokół
oczu i skóry szyi do każdego typu cery. Konsystencja emulsji o delikatnej nucie zapachowej
pozwala na łatwą aplikację bez podrażniania delikatnych okolic. Przeciwdziała i spowalnia
procesy starzenia. Dzięki kompleksowi składników: masło z drzewa Karite, witamin E+C,
rumianku i szałwii działa trzytorowo na okolice oczu: przeciwobrzękowo, przeciwzmarszczkowo
i uelastyczniająco. Napina i ujędrnia skórę szyi. Pozostawia delikatny film gwarantujący
całodzienny komfort.
Ref.: V2013

maski
Maska Face Lift
Odmładzająca, kremowa maska o silnych właściwościach napinających i poprawiających kontur
twarzy. Natychmiastowy mini-lift uzyskuje się dzięki obecności unikatowego, opatentowanego
kompleksu - Tinticosyn®, który pobudza produkcję kolagenu i elastyny oraz dzięki biozgodnym ze
skórą składnikom aktywnym: witaminie C, woskom pszczelim, ekstraktowi z drożdży i rozmarynu,
energetyzującemu mannitolowi czy nawilżającej glicerynie. Maskę stosować jednocześnie na
twarz, szyję i dekolt.
Ref.: V2015
Słoik 50ml
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Słoik 50ml

Maska Vitalis+
Rewitalizująco-odżywcza gęsta, kremowa maska o lekko cytrusowym zapachu dedykowana
skórom suchym, wrażliwym i szorstkim. Sekret działania tkwi w bogatym składzie i połączeniu
składników aktywnych. Maska zawiera hydrolizowane białko pszenicy, które odbudowuje,
witaminę E – hamuje procesy fotostarzenia, kaolin – koi, detoksykuje i oczyszcza, kwas
cytrynowy – rozjaśnia i wygładza. W kilka minut skóra odzyskuje witalność i blask.
Ref.: V2044

Tuba 50ml

Maska Transparent Collagen
Wielofunkcyjna maska o przyjemnym lekko ziołowym
zapachu dedykowana dla skór odwodnionych,
szarych, słabo odżywionych, z utratą jędrności.
Naturalny
koktajl
kwasu
hialuronowego,
sfingolipidów, miodu, rozmarynu, kwasu mlekowego
i cytrynowego sprawia, że skóra jest intensywnie
zregenerowana i głęboko nawilżona. Jej działanie
przeciwrodnikowe hamuje procesy starzenia i chroni
przed uszkodzeniem kolagenu. Poprawia napięcie
i niweluje zmarszczki w krótkim czasie.
Ref.: V2026

preparaty aktywne
Żel Gelee Royale
Naprawczy żel przeznaczony szczególnie dla skór zmęczonych, szarych, niedotlenionych. Serum o przejrzystej,
bursztynowej barwie silnie stymuluje metabolizm i przemiany komórkowe, co pozwala na szybką odnowę
i regenerację skóry. Zwiększa mikrocyrkulację, dotlenienie i odżywienie tkanek. Miód, mleczko królewskie,
propolis, kwas hialuronowy i sfingolipidy wpływają na prawidłowe funkcjonowanie płaszcza ochronnego
skóry oraz wyhamowanie procesów starzenia do minimum. Idealny jako „booster” pod krem na dzień i na noc.
Ref.: V2018

Krem Vital Renew
Bio-odnawiający krem dla skór dojrzałych, wiotkich i z problemem naczyniowym. Bogata konsystencja i wysokie właściwości
sensoryczne pozwalają na łatwą aplikację oraz masaż. Dzięki naturalnym witaminom C i E rewitalizuje, natomiast wyciąg
z kasztanowca, dziurawca i geranium przywraca prawidłowe funkcjonowanie, uszczelnia i uelastycznia ściany naczyń
krwionośnych. Krem działa silnie przeciwzapalnie i przyspiesza procesy gojenia. Idealny po zabiegach estetycznych.
Ref.: V2053

Słoik 100ml
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Żel de Liposome
Lipo-odnawiające serum anti-ageing dla skór dojrzałych, z widocznymi oznakami starzenia. Konsystencja gęstego żelu
o pomarańczowej barwie pozwala na przyjemną i łatwą aplikację. Serum to zawiera 2 typy nośników (liposomów)
z zamkniętymi wewnątrz składnikami aktywnymi, które uwalniane są w głębokich warstwach skóry, dostarczając kwas
hialuronowy, witaminy, beta-karoten i składniki roślinne. Idealny pod krem na dzień i na noc jako „booster”.
Ref.: V2037

Słoik 50ml

Słoik 100ml

Słoik 50ml

Krem Vital Recover K
Bioaktywny krem-opatrunek z arniką, rumiankiem, witaminą A i E. Ulga dla skór naczyniowych,
wrażliwych, dotkniętych trądzikiem różowatym. Doskonała rekonwalescencja po zabiegach
estetycznych, a także jako terapia wzmacniająca i przygotowująca przed tego typu zabiegami. Łagodzi
i eliminuje rumień, rozszerzone naczynka, wylewy podskórne, siniaki, opuchnięcia i obrzęki. Przyspiesza
gojenie się skóry, uszczelnia naczynka i redukuje dyskomfort związany z nadwrażliwością i napięciem skóry.
Polecany jako krem SOS dla każdego typu cery.
Ref.: V2055

Pakiet
Paramedyczny
Żel Seratoxes
To preparat myjący, doskonale się pieni, do głębokiego oczyszczania skóry trądzikowej i łojotokowej. Wielotorowość
jego działania zapewnia efekt antybakteryjny, regulujący pH oraz normalizujący pracę gruczołów łojowych bez
wysuszania i drażnienia skóry. Dzięki temu nie wywołuje większego wydzielania sebum w ramach reakcji obronnej.
Ref.: V2401
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Butelka z dozownikiem 150ml

Kerawash
To delikatna galaretka myjąca o odświeżającym cytrusowym zapachu. Dzięki zastosowaniu specjalnie przygotowanego
kwasu salicylowego preparat działa silnie antybakteryjnie i oczyszczająco z lekkim efektem złuszczenia. Niweluje
zaczerwienienie i stany zapalne przy skórach trądzikowych. Idealny dla osób z problemem nadmiernego rogowacenia
naskórka. Dodatek naturalnego wyciągu z aloesu gwarantuje ukojenie skóry i eliminuje podrażnienia.
Ref.: V5582
Tonik Purus
Tonik stworzony z myślą o skórach tłustych i zanieczyszczonych. Dzięki połączeniu siarki i kwasu mlekowego
dokładnie usuwa głębokie zanieczyszczenia, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, a także regulująco na
pracę gruczołów łojowych. Silnie dezynfekuje i zapobiega rozwojowi stanów zapalnych. Regularna tonizacja
zapewnia redukcję zaskórników, krost i stanów zapalnych. Zwęża pory i eliminuje błyszczenie się skóry. Zalecany
po każdym myciu twarzy.
Ref.: V2404
Comedo Mutilat
To wyjątkowo silny, dwufazowy preparat peelingujący. Efekt złuszczania uzyskuje się dzięki zawartości kruszonego
krzemu zatopionego w substancji eksfoliującej. Krzem działa jak mechaniczny peeling, a jego baza w postaci
mieszaniny kwasów owocowych powoduje złuszczanie chemiczne. Preparat stosuje się na oczyszczoną skórę.
Pozostawiony na twarzy jako maska absorbuje nadmiar sebum, odblokowując ujścia gruczołów łojowych. Dzięki
temu ogranicza tworzenie się zaskórników i krostek. Profesjonalna mikrodermabrazja w kremie.
Ref.: V2402

Maska Purus
Żelowa, oczyszczająco-łagodząca maska do skór zanieczyszczonych, zaczerwienionych i do tego wrażliwych. Beztłuszczowa formuła
pozwala na przyjemną aplikację nawet dla najbardziej tłustych cer. Łagodzi podrażnienia, redukuje stany zapalne i hamuje tworzenie się
zmian trądzikowych. Działający silnie nawilżająco i bakteriobójczo wyciąg z aloesu zwęża pory, tonizuje – pozostawiając skórę czystą
i gładką. Idealna jako silnie aktywny preparat pod krem.
Ref.: V2405
Maska Roxalic
Głęboko oczyszczająca kremowa maska dla cer tłustych i trądzikowych, ze stanami zapalnymi i zaskórnikami. Działa silnie przeciwzapalnie,
odświeżająco i bakteriobójczo. Hamuje nadmierne wydzielanie sebum, pozostawiając skórę matową i oczyszczoną. Kaolin, tlenek cynku
i kwas salicylowy łagodnie usuwają martwe komórki skóry, zapobiegają nawrotom trądziku oraz zwężają pory. Skóry problematyczne
odzyskują blask, jednolity koloryt i zdrowy wygląd.
Ref.: V2403

Słoik 50ml

Słoik 50ml
Słoik 50ml

Butelka z dozownikiem 125ml

Tuba 150ml
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Krem do rąk i ciała
8 godzinna ochrona dla skóry dłoni i ciała. Krem polecany dla osób, które mają
problemy z szorstką, bardzo suchą i pękającą skórą rąk i ciała na skutek ciągłego
kontaktu z ziemią, detergentami (płyny, farby, proszki, smary, chemikalia) lub
wodą (praca wymagająca częstego mycia rąk). Idealnie sprawdza się zimą, dając
szczelną ochronę i efekt „niewidzialnych rękawiczek”. Ma przyjemną delikatną
konsystencję i świeży zapach. Dobrze się wchłania, eliminując uczucie tłustego
filmu. Terapeutyczne właściwości kremu zapewnia kombinacja szeregu starannie
dobranych składników: allantoiny, lukrecji, kamfory i wyciągów roślinnych, które
wspomagają syntezę ochronnych ceramidów. Krem chroni przed silnymi i trudnymi
do usunięcia zapachami (czosnek, cebula, ryby). Stosować rano i wieczorem,
w skrajnych przypadkach – kilka razy dziennie. Nie zawiera silikonów.
Ref.: V1003

Tuba 100ml
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Tuba 150ml

Albapearl – krem na przebarwienia
Rozjaśniający krem do walki z przebarwieniami, plamami starczymi, piegami i oznakami starzenia. Ten skutecznie
wybielający produkt „nowej generacji” działa już na poziomie komórkowym. Aktywne składniki blokują tyrozynazę
– enzym prowokujący tworzenie się nadmiaru barwnika, dając efekt rozjaśnienia. Rezultaty widoczne są po
6 tygodniach regularnego stosowania. Łagodny i bezpieczny, nie odbarwia. Całoroczny, do stosowania pod
właściwy krem na noc i na dzień.
Ref.: V5600

Dezodorant CAUSAAL
Nieperfumowany dezodorant w kremie do skóry ciała i stóp. Unikalna kombinacja
ponad 20 naturalnych aktywnych składników - nagietka, arniki, rumianku czy olejków
eterycznych nie dopuszcza do rozwoju mikroflory bakteryjnej odpowiedzialnej za
powstawanie przykrego zapachu potu. Dezodorant nie ingeruje w naturalne procesy
ciała, nie alergizuje, nie zatyka porów skóry i nie ogranicza procesów termoregulacji.
Wystarczy jedna aplikacja na 7-15 dni. Słoiczek kremu to 6-cio miesięczna kuracja.
Ref.: V1001
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Charlotte Sophie
DZIENNY HYDRO-BALSAM DO UST Beautiful lips day
To bogaty, kremowy balsam, który zapewnia całodzienną pielęgnację dla najbardziej wymagających ust. Zawarte
w nim masło Karite jako naturalny protektor zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem
słońca, mrozu czy wiatru powodujących pękanie i wysuszanie, a także pielęgnuje po zabiegach powiększania
ust wypełniaczem. Dodatkowo poprawia ukrwienie ust sprawiając, że nabierają one głębszego koloru i stają
się kilkakrotnie pełniejsze i wydatniejsze. Dzięki zawartości ekstraktu z ryżu siewnego bogatego w szereg
aminokwasów, żelazo, wapń i witaminy B i E zapobiega procesom starzenia i działa jak naturalny wypełniacz.
Ref.: V3100

NOCNE VOLUME-SERUM DO UST Beautiful lips night
Ekstra bogate serum nocne na okolice ust oraz czerwień wargową.
Zawiera opatentowany składnik Tinticosyn®, który działa dwutorowo:
zwiększa wchłanianie aplikowanych składników aktywnych oraz
podbudza produkcję kolagenu i elastyny redukując linie i zmarszczki.
Zawartość ekstraktu z morskich bakterii, kwasu hialuronowego oraz
masła Karite zapewnia odbudowę uszkodzeń powstałych w ciągu dnia
i głęboką regenerację. Przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń, zwiększa
objętość i poprawia koloryt ust. Zaraz po przebudzeniu i przez wiele
godzin usta są pełniejsze z efektem naturalnego wypełnienia.
Ref.:V3101

Tubka 30ml

Tubka 30ml
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Serum
Repair Therapy
Serum 10.5 Arnyligine
Naturalne serum przeciwzmarszczkowe o sile botoksu. Dzięki zawartości unikatowego „czynnika relaksującego”
składającego się z dwóch peptydów: 10% Argireliny oraz 5% Inyliny wydatnie rozluźnia i relaksuje mięśnie twarzy,
spłycając głębokie zmarszczki i linie mimiczne o 30% w pierwszych dniach stosowania. Serum stosuje się pod
krem na dzień i na noc.
Ref.: VC2091
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Butelka z pompką 100ml

Serum Nano-Emulsja z wit. C + E, koenzymem Q₁₀
Wysoko-skoncentrowane trio antyoksydantów: witamin młodości C i E oraz koenzymu Q₁₀, które neutralizują
wolne rodniki zabezpieczając skórę przed promieniowaniem UV, powstawaniem przebarwień oraz zmarszczek.
Serum przeznaczone jest dla skór, które chcą odzyskać witalność i dobrą kondycję po przebytej chorobie, stresie
czy ekspozycji na szkodliwe czynniki środowiskowe (klimatyzacja, ogrzewanie, zanieczyszczone powietrze, mało
snu czy używki).
Ref.: VC2092
Serum Stam Cell
Unikatowy „Kod Młodości – komórki macierzyste” dedykowany szczególnie dla skór dojrzałych, z widocznymi
oznakami działania grawitacji oraz obniżoną jędrnością. Głęboko odbudowuje i stymuluje komórki macierzyste
już na poziomie molekularnym, by skóra pozostawała jak najdłużej młoda. Ekstrakt z oleju arganowego pobudza
produkcję kolagenu, który zanika po 40 roku życia. Efekt – skóra młodsza o kilka lat!
Ref.: VC2093
Serum z fitohormonami
Terapia roślinna anty-ageing dla kobiet 40+, które na skutek spadku hormonów utraciły jędrność i gęstość skóry.
Dobroczynne fitohormony z ekstraktu z Buku Zwyczajnego oraz wysoko stężony kwas hialuronowy nawadniają
skórę, modelują kontur twarzy oraz uwydatniają naturalne piękno. Już teraz ciesz się młodym wyglądem!
Ref.: VC2094

Serum z wit. B5 z jedwabiem perskim
Natychmiastowy ratunek dla cer trądzikowych, problematycznych, z zaskórnikami oraz objawami napięcia, swędzenia i podrażnienia,
a także skłonnych do mikrozapaleń. Silnie skoncentrowana witamina B5 i wyciąg z jedwabiu perskiego łagodzą zaczerwienienia, zmniejszają
rozszerzone pory i zmiany trądzikowe. Regularne stosowanie powoduje, że skóra jest czysta, matowa i ma jednolity kolor. Nie powstają na niej
zaskórniki, dzięki uruchomieniu samoistnych procesów oczyszczania.
Ref.: VC2095
Serum z wit. C 30%
Wielozadaniowe serum na szereg problemów dla wszystkich typów cer. Od starzenia po przebarwienia, rozszerzone naczynka i skórę nawet bardzo
wrażliwą, dzięki unikatowej technologii – 4-krotnie stabilizowanej witaminie C o najwyższym stężeniu 30%. To, co dotychczas było niemożliwe, teraz
mamy w zasięgu ręki. Serum stymuluje produkcję kolagenu oraz zmniejsza rumień na twarzy, pozostawiając skórę rozświetloną i o jednolitym kolorycie.
Ref.: V2096

Fiolka z pipetą 20ml

Fiolka z pipetą 20ml

Fiolka z pipetą 20ml

Fiolka z pipetą 20ml

Fiolka z pipetą 20ml

Fiolka z pipetą 20ml

Pianka Anty-Oksydacyjna z kwasami
Konsystencjonalna, gęsta kuracyjno-przygotowawcza pianka do dokładnego i głębokiego oczyszczania skóry z makijażu oraz zrogowaciałych
komórek naskórka na bazie 15% kwasu mlekowego i ekstraktu z czerwonego wina z własnej uprawy winorośli MEDEX. Jej jedwabista tekstura
sprawia, że codzienne oczyszczanie staje się prawdziwą ucztą dla skóry - dogłębnie ją pobudzając i odblokowując siły witalne poprzez aktywację
każdej komórki. Po 14 dniach stosowania poziom nawilżenia zwiększa się 30 razy! Sekretem pianki są białka długowieczności – sirtuiny.
Ref.: V2098
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Fotonowa Biostymulacja
Komórek Skóry
Maska Lumière
To unikatowa, ekskluzywna maska, której działanie oparte jest na FOTONOTERAPII czyli
procesie fotonowej biostymulacji komórek skóry światłem o różnej częstotliwości i barwie,
w celu odmładzania i hamowania procesów starzenia.
Dzięki różnej długości fali świetlnej maska emituje 3 terapeutyczne kolory: czerwony,
zielony i niebieski, zamieniając fotony światła na bioenergię docierającą na
różne głębokości do komórek skóry. Określona długość fali fotonów wchodzi
w interakcje z systemem biologicznym skóry na różnych poziomach, co
wykorzystywane jest w zależności od problemu.

22

Skuteczność Maski Lumière można porównać do działania lasera,
który przenikając do skóry stymuluje kolagen do bioodnowy.

Fiolka z pipetą 20ml

Serum Lumière
To silny stymulator jednego z trzech najważniejszych białek (obok
kolagenu i elastyny) – budulców skóry – filagryny. Filagryna obecna
jest w naskórku, gdzie odpowiada za uszczelnianie i elastyczność
skóry. Początkowo odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy, a następnie
zmienia funkcję i zaczyna pełnić rolę Naturalnego Czynnika Nawilżającego
(NMF). Dodatkowo serum wzbogacone jest w kwas hialuronowy i szereg substancji
łagodzących, co nawadnia skórę i eliminuje problem jej przesuszania i wiotkości.
Ref.: V2099
Najlepsze efekty można uzyskać łącząc to serum z Maską Lumière do luminoterapii
dobierając odpowiedni kolor terapeutyczny luminacji.

Serum
Cure Therapy
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Komórkowe Serum ANTI-REDNESS
Leczniczy produkt na dzień do cer zaczerwienionych, podrażnionych i nadwrażliwych oraz o nierównomiernej
strukturze. Doskonały także dla cer z trądzikiem różowatym oraz ze skłonnością do rozszerzonych naczynek i nerwic
naczyniowo-ruchowych. Dzięki bogatemu składowi działa kojąco i wyciszająco, nadając skórze zdrowy i promienny
wygląd. Zawartość faktora UV-A o wysokości SPF15 skutecznie chroni przed skutkami promieniowania. Możliwość
stosowania jako „booster” pod krem na dzień.
Ref.: V2073
Komórkowe Mesoserum Anty-Ageing
Silna terapia anty-ageing z efektem mezoterapii igłowej. Aktywne czynniki wzrostu i neuropeptydy działające jak
mezokoktajle. Głęboko rewitalizują i odżywiają skórę, a aksamitna konsystencja i delikatny zapach pobudza nie tylko
zmysły, ale wnętrze każdej rozleniwionej komórki. Fluid zapewnia także doskonałą ochronę przed niekorzystnymi
czynnikami środowiska, dzięki zawartości wysokiego faktora ochrony. Produkt zalecany jako kontynuacja mezoterapii
lub innych zabiegów estetycznych.
Ref.: V2075

Komórkowy Replikator DNA
Delikatny produkt do silnego „mini-liftingu”. Jest nocną kontynuacją pielęgnacji Komórkowego Korektora Liftingujacego SPF15 zapewniającą
poprawę napięcia i odzyskania właściwego konturu twarzy. Doskonale radzi sobie z przywróceniem prawidłowej jędrności i elastyczności skóry.
Pomimo silnej koncentracji składników aktywnych preparat z powodzeniem może być stosowany u skór wrażliwych i delikatnych.
Ref.: V2074
Komórkowy Korektor Liftingujący ACNE
Lekki fluid koloryzujący oparty na bazie kwasu salicylowego, tlenku tytanu i tlenku cynku, które działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i rozjaśniająco.
Zapewniają dobre maskowanie zmian trądzikowych takich jak zaskórniki, grudki czy krosty działając jednocześnie terapeutycznie. Korektor to połączenie
produktu kamuflażowego z działaniem przeciwtrądzikowym wspomagającym likwidację tego schorzenia. Zalecany do stosowania z produktami z Pakietu
Paramedycznego; dedykowany dla skór mieszanych, tłustych i trądzikowych.						
Ref.: V2077
Komórkowy Korektor Liftingujący SPF15
Idealnie kryjący i napinający fluid koloryzujący. Wyrównuje koloryt, niweluje zaczerwienienie oraz przykrywa niedoskonałości skóry.
Doskonały po zabiegach estetycznych i dermatologicznych. Zapewnia maksymalną ochronę skóry, dzięki zawartości naturalnego faktora słonecznego
o wysokości SPF 15. Dzięki delikatnym pigmentom nadaje skórze świeży promienny i perfekcyjny wygląd. Zawartości fitokomórek macierzystych
gwarantuje zahamowanie procesów starzenia. 								
Ref.: V2072

Pojemnik próżniowy z dozownikiem 30 ml

Pojemnik próżniowy z dozownikiem 30 ml

Pojemnik próżniowy z dozownikiem 30 ml

Pojemnik próżniowy z dozownikiem 30 ml

Pojemnik próżniowy z dozownikiem 30 ml

Pojemnik próżniowy z dozownikiem 30 ml

Komórkowy Korektor Liftingujący Extra SPF15
To ekskluzywny, koloryzujący fluid liftingujący z faktorem ochronnym SPF 15. Jest o kilka tonów ciemniejszy i mocniej kryjący od Komórkowego
Korektora Liftingującego, co nadaje satynowe, gładkie wykończenie każdego zabiegu estetycznego. Fluid zawiera roślinne komórki macierzyste
z ekstraktu z Żywokostu lekarskiego, które stymulują komórki macierzyste skóry zapewniając silny efekt anty-ageing oraz lifting konturu twarzy.
Najlepsze rezultaty zyskuje się łącząc z Serum Repair Therapy Stam Cell z komórkami macierzystymi lub Serum 10.5 Arnyligine.
Ref.: V2076
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Josephine
van Steinborg
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Créme de Caviar
Luksusowy, aksamitny krem na dzień i na noc dla skór dojrzałych i wymagających.
To niezwykle cenne bogactwo odżywczych aminokwasów, kwasów tłuszczowych,
oligopeptydów i protein sprosta pielęgnacji każdej suchej skóry z objawami starzenia. Jako źródło minerałów i mikroelementów wydobytych z czarnego kawioru uzupełnia niedobory i przywraca prawidłowe funkcjonowanie każdej komórki
skóry. Dwufazowa formuła kremu łączy opatentowany związek Tinticosyn®
- zwiększający zdolności absorbcyjne skóry oraz kolagenezę i silnego kremu,
gwarantując zwielokrotnioną produkcję nowego kolagenu i elastyny o kilkaset
procent. Efektem tego jest redukcja zmarszczek
i niekorzystnych skutków działania grawitacji
na skórę. Nie zawiera parabenów.
Ref.: V3702
Créme de Caviar Forte
Wyjątkowo silny, ekskluzywny krem przeciwstarzeniowy wzbogacony ekstraktem
z pereł oraz wyciągiem z czarnego kawioru
z bio-hodowli dedykowany dla skór dojrzałych, suchych i wrażliwych. Silniejszy
w działaniu od poprzedniego Creme de
Caviar, zawiera zwielokrotnioną
dawkę skoncentrowanego
ekstraktu z kawioru. Krem
najwyższej jakości. Posiada wysoko stężony kwas
hialuronowy, naturalną
witaminę E i opatentowany składnik TinticoZłoty słoik 50 ml syn®, co sprawia, że co-

+ 2 ampułki Tinticosyn® po 5 ml

dzienna pielęgnacja przebiega w 2 etapach, by jeszcze mocniej zregenerować
skórę. Gwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV, dzięki filtrom zamkniętym
w mikrokapsułkach. Nie zawiera parabenów.
Ref.: V3706
Żel d’Or
Przejrzysty żel z płatkami 24-karatowego złota dedykowany dla skór dojrzałych,
pozbawionych witalności i blasku. W składzie zawiera także ekstrakt z kawioru,
który stanowi bogate źródło niezbędnych aminokwasów, kwasów tłuszczowych,
unikalnych oligopeptydów, białek i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania skóry. Jony złota docierają do głębokich warstw skóry i są
nośnikiem pozostałych substancji aktywnych takich jak: ekstrakt Fagus Sylvastica
(z młodych pączków drzewa bukowego) zawierający najpotężniejszy koktajl
flawonoidów, fitohormonów i peptydów jaki został do tej pory odkryty. Złoty pył
nie tylko rozświetla skórę, ale redukuje przebarwienia poprzez spowalnianie
wydzielania melaniny. Żel wzmocniony jest formułą opatentowanego związku
Tinticosyn®, dzięki czemu działa dwufazowo: najpierw zwiększa absorpcję,
a następnie podbudza kolagen i głęboko odżywia. Nie zawiera parabenów. Żel
de`Or otrzymał prestiżową nagrodę jako Najlepszy Produkt Roku w Skandynawii
z produktów do pielęgnacji profesjonalnej.
Ref.: V3712
Krem Beau Relax
Luksusowy krem relaksujący mięśnie mimiczne na dzień i na noc o delikatnym
zapachu. Idealny, gdy skóra wymaga odprężenia i wygładzenia. Efekt ten zawdzięcza
czynnikowi Cell Relaxation Factor® – substancji biologicznie czynnej pozyskiwanej
z rzadkiej, głębokomorskiej, zielonej algi, która ma niewiarygodny wpływ na mięśnie
mimiczne twarzy. Emocje, stres czy warunki pogodowe nadmierne nadwyrężają
mięśnie twarzy, co powoduje powstawanie i pogłębianie zmarszczek. Dodatkowo
krem ten wzbogacony jest o wyciąg z pereł zapewniając optymalne odżywienie
i odprężenie skóry twarzy, nie pozbawiając jej naturalnego wyrazu. Nie zawiera

parabenów. Beau Relax w połączeniu z ampułkami “Hyaluron”
powoduje zwiększenie wiązania ilości molekuł wody w skórze,
nadając jej maksymalny poziom nawilżenia.
Ref.: V3701

Ampułki 9x 5ml

Ampułki Hyaluron
Zawierają czysty, wysoko stężony małocząsteczkowy kwas
hialuronowy, który jako naturalny komponent skóry gromadzi
i chłonie wodę, której po 30 roku życia znacznie ubywa
w skórze. Dzięki hialuronowej terapii skóra otrzymuje
maksymalny poziom nawilżenia i nawodnienia. Nie zawiera
parabenów.
Ref.: V3705

Zdobiona butelka z dozownikiem 120 ml

Zdobiona butelka z dozownikiem 120 ml
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Mleczko de Caviar Emollient - kawiorowe mleczko do demakijażu
Ekskluzywna oczyszczająca emulsja dedykowana dla skór wymagających, dokładnie przygotowuje skórę na przyjęcie
wysokoskoncentrowanych składników zawartych w preparatach pielęgnacyjnych. Dodatek ekstraktu z czarnego
kawioru powoduje, że pielęgnacja rozpoczyna się już przy demakijażu. Delikatnie emulguje nadmiar sebum, makijaż
i zanieczyszczenia. Optymalny efekt w połączeniu z Tonikiem Caviar Balancing. Nie zawiera parabenów.
Ref.: V3708
Tonik Caviar Balancing - tonik przywracający równowagę
Jedwabisty tonik z ekstraktem z czarnego kawioru nie tylko przywraca skórze naturalne pH po demakijażu, ale
dogłębnie odżywia już podczas pierwszych kroków pielęgnacji. Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, szczególnie
dojrzałych. Stosowany po demakijażu (Mleczko de Caviar Emollient) wspomaga głębokie, komórkowe oczyszczanie
i oddychanie uwolnionej spod makijażu skóry. Nie zawiera parabenów.
Ref.: V3709

Ampuki 5x15ml

Pojemnik 100 ml

Peeling Caviar 2-minutowy
Dwufazowy głęboko oczyszczający, a jednocześnie nawilżający
i odżywczy kawiorowy peeling 2-minutowy. Bogaty w ekstrakt
z kawioru i chrząstnicy Chondrus crispus, z mikrokapsułkami
spudrowanego krzemu i naturalnych pereł dokładnie złuszcza
zrogowaciały naskórek, nie powodując podrażnień i zadrapań.
Skóra jest gładka i gotowa na przyjęcie składników aktywnych.
Nie zawiera parabenów.
Ref.: VC3711

Caviar Eye-Lift Emulsion
Kawiorowe serum z relaksującymi neuropeptydami,
redukującymi obrzęki, cienie i oznaki starzenia okolic oczu.
Przywraca blask i piękno spojrzenia. Nie zawiera parabenów.
Do stosowania rano i wieczorem.
Ref.: V3710
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Butelka z dozownikiem 30 ml

Ampułki de Caviar Supérieur
Ampułki przeznaczone do intensywnej naprawy komórkowej
z neuropeptydami, zaprojektowane specjalnie dla linii
Josephine van Steinborg. Skoncentrowano w nich najwyższą
dawkę „kawioru” i wzbogacono w aminokwasy, które działają
szczególnie odżywczo na skórę narażoną na działanie
promieni UV. Chronią przed stresem oksydacyjnym, dlatego
są nazywane ampułkami antystresowymi. Nie zawiera
parabenów.
Ref.: VC3707

Xenymphus
kąpiele
Eteryczny kompleksowy olejek do kąpieli
Wyjątkowo-odżywczy i nawilżający olejek hydrofilny o wyszukanym, korzennym zapachu. Olejek tworzy jednorodną
mleczną emulsję w wodzie, by odżywić skórę tak, jak podczas kąpieli bogiń greckich w mleku. Zabezpiecza płaszcz
hydro-lipidowy skóry, by nie uległa podrażnieniu i przesuszeniu podczas mycia standardowymi mydłami. Olejek
ryżowy z witaminą E jako swoisty antyutleniacz eliminuje skutki starzenia oraz stresu oksydacyjnego komórek.
Jego hydrofilność powoduje, że olejek rozpuszcza się w wodzie, nie pozostawiając na skórze uczucia lepkości i nie
przywierając do brzegów wanny. Z eterycznym olejkiem kompleksowym kąpiel staje się przyjemnym doświadczeniem.
Ref.: VC2106
Butelka 250ml
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Tuba 250ml

Eteryczny krem pod prysznic Cremè De Douche
Natłuszczająco-odżywczy krem pod prysznic, który dzięki zawartości aktywnych protein
chroni skórę przed uszkodzeniem ochronnego płaszcza hydro-lipidowego. Odpowiada za
nawilżenie skóry. Wzbogacony olejkami eterycznymi z geranium, nie tylko nadaje skórze
zmysłowy, luksusowy zapach, ale ma też silne właściwości oczyszczające i detoksykujące po
stresującym dniu.
Ref.: VC2113

Krem-żel do kąpieli Bath Crème De Beauté
Balsamiczny, doskonale pieniący się krem-żel do kąpieli o tym samym, lecz delikatniejszym
aromacie jak ETERYCZNY KOMPLEKSOWY OLEJEK DO KĄPIELI. Obłędny zapach kremożelu uzyskany został dzięki unikatowej kompozycji z naturalnych olejków eterycznych.
Dogłębnie oczyszcza i relaksuje skórę. Dzięki aloesowi pozostawia uczucie przyjemnej
miękkości i gładkości na skórze.
Ref.: VC2112

peelingi do ciała

Pojemnik 500ml

Pojemnik 500ml

Butelka 250ml

Peeling Body Strong
Ultra-mocny, dwufazowy kremowy peeling do ciała z drobinami organicznymi oraz pyłem wulkanicznym. Polecany do wszystkich
typów skóry. Dzięki właściwościom eksfoliująco-nawilżającym (kwas hialuronowy) stosowany regularnie zwalcza nadmiar
zrogowaciałego naskórka i przygotowuje skórę do wchłonięcia aktywnych składników z balsamu lub mleczka pielęgnującego.
Ref.: VC2109
Peeling żurawinowy
Naturalny peeling oczyszczający dla wszystkich rodzajów skór, o owocowym żurawinowym kolorze i aromacie. Pestki żurawiny
zanurzone w naturalnych glinkach i torfach dokładnie i delikatnie usuwają zrogowaciały naskórek dodatkowo pielęgnując skórę.
Peeling jest wzbogacony o szereg związków antyoksydacyjnych i ekstraktów roślinnych, by zapobiegać procesom starzenia.
Ref.: VC2121
Peeling z ekstraktem z pestek rzepaku
Naturalny peeling odżywczy dla skóry całego ciała, także szyi i twarzy. Dedykowany szczególnie
dla skór normalnych, suchych, ale także dojrzałych. Bogaty w szereg ekstraktów roślinnych,
naturalne glinki, witaminę A, E oraz kwasy omega-3, omega-6 i omega-9 zapewnia dogłębne
odżywienie każdej skóry. Zawartości ekstraktu z pestek rzepaku działa również rozjaśniająco
i wyrównująco koloryt.
Ref.: V2120

Tuba 250ml

Peeling-żel pod prysznic Scrub de Beauté
Łagodny myjący „peeling” do kąpieli o odświeżającym zapachu do codziennego stosowania. Zawiera wyciąg z dębu oraz małe
ziarenka jojoby dające efekt złuszczenia i wygładzenia skóry. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów cer; od bardzo młodej do
dojrzałej. Zastosowany o poranku zapewnia świeżość i gładkość skórze przez cały dzień.
Ref.: VC2111
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Pojemnik 500ml

Peeling z mułem z Wadden
Biologiczny peeling oczyszczająco-detoksykujący do ciała, bogaty w naturalne glinki, torfy, algi brunatne, szereg
minerałów i mikroelementów m.in. wapnia, magnezu i jodu niezbędnych dla dobrego funkcjonowania każdej zdrowej
skóry. Detoks dla ciała, przyjemność dla duszy.
Ref.: V2122

mleczka i kremy do ciała
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Krem pojędrniający FIRMING BODY
Ujędrniający krem do ciała zwalczający cellulit i wspomagający terapię rozstępów. Zastosowanie ekstraktu
z Spilanthes Acmella – rośliny pochodzącej z rejonów podzwrotnikowych pozwala na regenerację kolagenu
i działanie anty-ageing. Poprzez stymulację produkcji ceramidów intensywnie nawilża i nawadnia skórę,
przywracając jej zdrowy i młody wygląd.
Ref.: VC2125

Żel wyszczuplający ULTRASONIC SLIMMING
Żel wyszczuplający redukuje nawet do 20 % tkanki tłuszczowej w 2 miesiące.
Ultradźwiękowy żel wyszczuplający łączy w sobie kompleks 3 różnych
ekstraktów, których synergiczne działanie powoduje bezpośrednią i intensywną
redukcję tkanki tłuszczowej.
Ref.: VC2123

Tuba 250ml

Tuba 250ml

Tuba 250ml

Krem zwiększający objętość biustu i pośladków
EXTENDING VOLUME
Krem intensywnie ujędrniający i powiększający biust oraz pośladki, którego
działanie oparte jest na Asphodeloïdes Anemarrhenae – roślinie rosnącej
wyłącznie w Andach. Efekt pełnych piersi i powiększenie biustu o 6-8% już po
1 miesiącu stosowania, udało się uzyskać dzięki aktywnym fitohormonom,
które zwiększają magazynowanie lipidów w tkance tłuszczowej i tym samym
wypełniają piersi od wewnątrz.
Ref.: VC2124

Eteryczne kompleksowe mleczko do ciała
Ultra-nawilżające i odżywcze mleczko do skóry suchej, ekstremalnie suchej lub odwodnionej. Odnawia i regeneruje skórę pozostawiając
ją w doskonałej kondycji. Posiada delikatny, wyjątkowy zapach z nutami olejków eterycznych. Kompleksowa pielęgnacja i komfort przez
cały dzień. Dobrze się wchłania nie pozostawiając tłustych śladów, mimo jego bogatej konsystencji.
Ref.: VC2107
Eteryczne regenerujące mleczko do ciała
Silnie nawilżające i regenerujące mleczko do ciała dedykowane skórom dojrzałym, bardzo suchym i po opalaniu. Dzięki dużej
zawartości wąkrotki azjatyckiej – słynnej ze swych właściwości stymulujących kolagen oraz aloesu - przywracającego właściwy
bilans wodny skórze oraz normalizującego jej funkcje biologiczne. W efekcie skóra jest jędrna, napięta i pozostaje w dobrej kondycji.
Ref.: VC2108

Butelka 250ml

Tuba 250ml

Tuba 250ml

Tonik PANYCO
Mocny tonik antycellulitowy z ekstraktem
z kasztanowca, eukaliptusa i mięty, który stymuluje
proces oczyszczania skóry i uwalniania złogów
tłuszczowych. Przywraca właściwą gospodarkę
wodną zapobiegając zatrzymywaniu się wody
w organizmie. Do stosowania pod balsam do ciała.
Ref.: VC2114
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Olejek Suavis
Idealny produkt dla skór zwiotczałych, z brakiem jędrności i elastyczności, szczególnie
w miejscach newralgicznych takich, jak twarz, ramiona czy uda. Skład oparty jest na naturalnych
olejkach eterycznych oraz wyciągach z migdałów, dziurawca, aloesu i geranium. Szczególnie
polecany dla skór dojrzałych, kobiet po ciąży lub znaczącej utracie wagi.
Ref.: V2117

Butelka 100ml

Relaksujący olejek do masażu
Relaksujący olejek z wyciągiem z oleju ryżowego, o wysokiej zawartości witaminy E oraz
olejków eterycznych z lawendy i mirry. Odpręża i koi. Łagodny naturalny zapach wzmaga uczucie
spokoju i wewnętrznej równowagi. Likwiduje zmęczenie oferując pełne zadowolenie i błogostan.
Rozluźnia spięte mięśnie oraz przywraca komfort zestresowanej i suchej skórze.
Ref.: V2116

Odświeżający olejek do masażu
Chłodzący olejek szczególnie dla rozgrzanych nóg, stóp, dłoni i innych części ciała, gdy
temperatura staje się zbyt wysoka i uciążliwa. Dodatek energetycznych ziół – bazylii, arniki,
rumianku i mięty – odświeża i zapewnia ukojenie.
Ref.: V2115

Butelka 100ml
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Butelka 100ml

olejki do masażu

Balsam do masażu
Kompleksowy balsam do masażu o potrójnej sile, dzięki kombinacji 3 składników aktywnych:
olejku nagietkowego, aloesu i witaminy E, znanych ze swoich terapeutycznych właściwości
regenerujących, gojących i wzmacniających barierę ochronną skóry. Stymuluje także do
szybkiej odnowy poparzoną lub uszkodzoną słońcem skórę.
Ref.: V2118
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Butelka 100ml

Butelka 100ml

Olejek wyszczuplający
Wyjątkowo lekki olejek o działaniu wyszczuplającym i antycellulitowym. Działa modelująco.
Bogaty w ekstrakt z głębokomorskiej algi czerwonej, silnego związku lipolitycznego.
Zawiera również szereg wyciągów z nasion roślin egzotycznych porastających szczyty
Andów, odpowiadających za poprawę i usprawnienie mikrokrążenia.
Ref.: V2119
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