
Świat piękna 
skóry wrażliwej



spis treści

Łagodne i dokŁadne oczyszczanie

pielęgnacja skóry okolic oczu

pielęgnacja Łagodząca

pielęgnacja nawilżająca

pielęgnacja skóry alergicznej

pielęgnacja skóry tŁustej

pielęgnacja odżywcza

MŁodzieńcza doskonaŁość

linia produktów dla skóry dojrzaŁej 50+

pielęgnacja przeciwzMarszczkowa, odMŁadzająca i ujędrniająca

luksusowa linia kawiorowa do pielęgnacji skóry dojrzaŁej

pielęgnacja ciaŁa

pielęgnacja do opalania 

pielęgnacja dla Mężczyzn

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

pielęgnacja probiotyczna15



Woda micelarna, 200 ml
gruntownie usuwa makijaż twarzy i oczu, zanieczyszczenia i sebum, nie pozostawiając na skórze tłustego filmu. nawilża już podczas procesu 
oczyszczania. substancje aktywne uspokajają i bilansują skórę, zabezpieczając ją przed podrażnieniem. efekt – perfekcyjnie oczyszczona 
i wygładzona skóra, gotowa na dalsze zabiegi pielęgnacyjne.

stosowanie 
wszystkie rodzaje skóry. nasączonym płatkiem kosmetycznym delikatnie oczyścić skórę okolicy oczu, a następnie twarz, od czoła do brody.

Wzbogacone mleczko oczyszczające, 200 ml
Mleczko wzbogacone wyciągiem z lipy delikatnie czyści, zachowując przy tym odpowiedni poziom nawilżenia skóry.

stosowanie 
skóra normalna, do usunięcia płatkiem kosmetycznym lub wodą.

delikatny żel oczyszczający, 200 ml
specjalna, delikatna formuła żelu dokładnie oczyszcza pory skóry, pozostawiając ją gładką i miękką. 

stosowanie 
cera normalna i mieszana, dzień/noc. nanieść na twarz, lekko wmasować i dokładnie zmyć ciepłą wodą.

delikatny puder oczyszczający, 90 g
delikatny puder oczyszczający, który w kontakcie z wodą zmienia się w puszystą pianę, nie zawiera mydła, ma neutralne dla skóry pH.  
bardzo dokładnie zmywa każdy rodzaj makijażu i nieczystości, nie wysusza i nie pozostawia napiętej skóry. odpowiedni również dla skóry suchej. 

stosowanie 
wszystkie rodzaje cery. niewielką ilość (ok. 1/2 łyżeczki) nasypać na dłoń i rozprowadzić niedużą ilością wody. powstałą pianę nałożyć  
na twarz i lekko wmasować. zmyć za pomocą wacika kosmetycznego lub letnią wodą.

delikatny tonik, 200 ml
bez alkoholu. pielęgnuje i łagodzi skórę wrażliwą oraz kończy proces oczyszczania, przygotowując skórę do dalszych zabiegów. 

stosowanie 
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc.

delikatny peeling, 100 ml
żel z najdrobniejszymi cząsteczkami złuszczającymi delikatnie usuwa zanieczyszczenia skóry oraz złuszcza naskórek.

stosowanie 
wszystkie rodzaje cery, skóra sucha – raz w tygodniu/co dwa tygodnie, skóra normalna - raz w tygodniu, skóra tłusta - 1-2 razy w tygodniu. 

peeling enzymatyczny, 50 g
Łagodny, zawierający enzymy puder w połączeniu z wodą tworzy puszystą pianę. usuwa martwe komórki naskórka, nadmiar sebum 
i zanieczyszczenia skóry bez podrażniania. wygładza i odświeża.

stosowanie
1-2 razy w tygodniu; wszystkie rodzaje cery.

Łagodne i dokŁadne oczyszczanie
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dWufazoWa emulsja do demakijażu oczu, 100 ml
delikatna, dwufazowa emulsja z pantenolem i kwasem hialuronowym dokładnie usuwa każdy rodzaj makijażu, bez podrażniania i wysuszania. 
idealnie nadaje się do wrażliwych oczu i dla osób noszących soczewki kontaktowe. bez tenzydów, emulgatorów, alkoholu. emulsja usuwa także 
długotrwały makijaż i wodoodporną maskarę.

stosowanie
wszystkie rodzaje skóry. przetrzeć powieki nasączonym płatkiem kosmetycznym.

reWitalizujący żel do skóry Wokół oczu, 15 ml
przezroczysty, nietłusty żel regeneruje zmęczoną skórę wokół oczu oraz pomaga zredukować opuchliznę. delikatna skóra staje się elastyczna 
i odświeżona. do stosowania pod oczy i na powieki.

substancje czynne 
pentacare - natychmiast wygładza powierzchnię skóry

stosowanie 
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

krem Wygładzający skórę Wokół oczu, 15 ml
krem zawierający bardzo skuteczny wyciąg przeciwzmarszczkowy z owsa, przy regularnym stosowaniu zmniejsza wyraźnie delikatne linie 
i zmarszczki. po 4-tygodniowym (2 razy dziennie) okresie stosowania następuje redukcja zmarszczek o 57%. zawiera filtr uV (spF 4).

substancje czynne 
przeciwzmarszczkowy wyciąg z owsa, kwas hialuronowy, olejek z orzechów makadamia

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

nutrilipid krem redukujący zmarszczki Wokół oczu, 20 ml
bogaty krem, który intensywnie pielęgnuje wrażliwą okolicę oczu, wygładzając zmarszczki i redukując napięcie skóry. nawilża skórę 
i regeneruje jej barierę ochronną.

substancje czynne
mikrokolagen, ekstrakt z soi, ceramidy, witamina e, wyciąg z alg, aloes, kwas hialuronowy

stosowanie
ok. 35+, skóra sucha i normalna

serum liftingujące pod oczy, 15 ml
bogate w substancje aktywne, głęboko wnikające w skórę serum, rozświetla i odmładza zmęczoną skórę wokół oczu. skutecznie walczy 
z oznakami zmęczenia, cieniem pod oczami, zapobiega powstawaniu opuchlizny. aż do 60% widocznie zmniejsza obwisłość powiek, 
do 34% wygładza zmarszczki i kurze łapki, do 32% redukuje cienie pod oczami.

substancje czynne
src-complex™, koktajl z wyciągów roślinnych, pentavitin, kwas hialuronowy

stosowanie
wg potrzeby, dla skóry dojrzałej

chłodzący żel pod oczy W kulce, 15 ml
niezwykły, chłodzący żel pod oczy. natychmiast wnika w skórę, redukując oznaki zmęczenia. dzięki aplikacji masującą kulką zapewnia efekt 
świeżej i ożywionej skóry. redukuje sińce i opuchliznę, nawilża oraz odżywia delikatną okolicę oczu.

substancje czynne
liście winogron, świetlik, ruszczyk kolczasty, kofeina, kwas hialuronowy, unikalny src-complex™

stosowanie
wg potrzeby, dla każdego rodzaju skóry

pielęgnacja skóry okolic oczu
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skin meditation krem łagodząco-kojący, 50 ml
pielęgnacja sos dla skóry wrażliwej! krem odbudowuje naturalną odporność skóry, dzięki zawartości ektoiny i β-glukanu. wnika głęboko 
w skórę, wzmacniając system immunologiczny komórek i zabezpieczając ją przed działaniem stresogennych czynników zewnętrznych 
i wewnętrznych. likwiduje pieczenie, swędzenie, przesuszenia, zaczerwienienie. redukuje wrażliwość skóry o 70%!
substancje czynne
sensiline - ekstrakt z nasion lnu, ectoin, β-glukan, wyciąg z nagietka, alantoina,  
bisabolol, kwas hialuronowy, src-complextM

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

emulsja łagodząco-kojąca do tWarzy, 50 ml
delikatna konsystencja emulsji koi i nawilża skórę, poprawia jej równowagę wodną (nawet przy zaburzonych naturalnych funkcjach skóry) oraz 
wspomaga naturalne funkcje ochronne. pomaga zapobiegać lekkim podrażnieniom. w przypadku skóry o niskiej zawartości lipidów należy 
dodatkowo stosować krem.

substancje czynne
pantenol, bisabolol, olejek jojoba, ekstrakt z nagietka, src-complextM

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

krem łagodzący o Wzbogaconym składzie, 50 ml
krem o bogatej konsystencji, dzięki 45% zawartości lipidów i wyciągowi z rumianku, odpręża napiętą skórę. przywraca równowagę, zmniejsza 
zaczerwienienia wywołane przesuszeniem, nawilża skórę.

substancje czynne
naturalny wyciąg z rumianku, src-complextM

stosowanie
skóra sucha, dzień/noc

krem na rozszerzone naczynka, 50 ml
krem wycisza skórę i przywraca jej równowagę. wzmacnia system naczyń krwionośnych, łagodzi zaczerwienienia oraz oznaki stresu w i na skórze. 
widocznie redukuje kuperozę i zapobiega jej rozwojowi w trądzik różowaty. wzmacnia, wygładza i odpręża skórę.

substancje czynne
biophytex, pentavitin, src-complex™, kwas hialuronowy, witamina e, masło shea,  
bisabolol, alantoina, olejek z orzechów makadamia, jedwab, cetiol, cromadol

stosowanie
wszystkie rodzaje skóry, dzień/noc

5 sekretóW krem na noc, 50 ml
5 sekretów krem na noc zapewnia skórze pełną regenerację i odpoczynek w czasie snu, dzięki czemu rano wygląda świeżo i promiennie. olejki 
zapachowe wykorzystywane także w aromaterapii pozwalają zapomnieć o całodziennym stresie, a jedwabista konsystencja rozpieszcza skórę.

substancje czynne
ekstrakty roślinne z szałwii, rumianku, lawendy, melisy oraz dziurawca; wyciąg z lespedezy; 
kwas hialuronowy; pentavitin; witamina e; olejki roślinne i zapachowe; src-complextM

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

kompleksoWe serum ochronne, 40 ml
nowa, globalna obrona miejska! serum ochronne przeciwko starzeniu skóry wywołanym działaniem światła, promieniowania i zanieczyszczeniami 
środowiska. niweluje skutki nowoczesnego stylu życia, w którym skóra narażona jest na stałe działanie promieniowania urządzeń elektronicznych, 
promieni podczerwonych, smogu, zanieczyszczeń powietrza i wody. serum blokuje powstawanie reaktywnych form tlenu (ros), wspiera system 
immunologiczny skóry, stanowi filtr dla działania światła niebieskiego. wygładza skórę, niweluje przebarwienia, nawilża, spłyca linie i zmarszczki 
wywołane przesuszeniem, podrażnieniami, szkodliwymi substancjami obecnymi w pomieszczeniach i w powietrzu.
substancje czynne
peruwiańskie ziarno kakaowca (criollo porcelana), ekstrakt z bakterii 
thermus thermophilus, kwas hialuronowy, pentavitin, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

pielęgnacja Łagodząca
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skin meditation. maska łagodząca, 75 ml
delikatna maska z nasionami chia, bogata w kwasy omega 3 i omega 6, witaminę b3 (niacyna) oraz cynk. Łagodzi napięcie, wzmacnia skórę, 
natychmiast redukuje zaczerwienienia, podrażnienia, swędzenie, stany zapalne. chroni skórę przed podrażnieniami płynącymi ze środowiska 
naturalnego. skóra staje się elastyczna, gładka i szybko powraca do równowagi.
substancje czynne
olej z nasion chia, biophytex, aloes, olej z awokado, masło shea, witamina e, 
bisabolol, alantoina, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, 1-2 razy w tygodniu 

ampułki łagodzące, 7 x 2,5 ml
zmniejszają wrażliwość skóry, wywołaną przez różne czynniki: chemiczne, mechaniczne, mikrobiologiczne, środowiska zewnętrznego. Hamują 
procesy zapalne skóry. redukują podrażnienia i zaczerwienienie skóry, wzmacniają naczynka krwionośne.

substancje czynne
pantenol, src-complextM

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, rano i/lub wieczorem, 
stosować jako kurację 

serum przeciW podrażnieniom o natychmiastoWym działaniu, 50 ml
pomaga szybko i skutecznie redukować widoczne oznaki stresu, zmęczenia i podrażnienia skóry! bardzo lekkie serum z unikalnym src-complex™ 
jest wyjątkowo skutecznym dodatkiem w codziennej pielęgnacji podrażnionej cery. produkt pozwala na stosowanie regularnych produktów 
pielęgnacyjnych, dopasowując działanie dowolnego kremu do wrażliwości skóry!

substancje czynne
biophytex, ectoin, structurine, sacharydy, kwas hialuronowy, src-complextM

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

delikatny żel do demakijażu tWarzy i oczu, 200 ml
Łatwo usuwa każdy rodzaj makijażu, nadmiar sebum oraz wszystkie rodzaje makijażu oczu. Łagodnie oczyszcza, nie zakłócając przy tym 
naturalnej równowagi skóry. jego lekko chłodzące działanie jednocześnie odświeża i ożywia skórę.

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, demakijaż twarzy i oczu

krem naWilżający na dzień, 50 ml
delikatny krem skutecznie łagodzi, pielęgnuje, zmniejsza wrażliwość i wzmacnia funkcje ochronne skóry. chroni przed negatywnymi wpływami 
środowiska naturalnego i agresywnym działaniem wolnych rodników. zawiera filtr uV. nie zawiera parabenów.

substancje czynne
defensil - różne ekstrakty roślinne, witamina e oraz wyciąg z winorośli, alantoina, 
bisabolol, kwas hialuronowy

stosowanie
skóra normalna i mieszana

krem regenerujący na noc, 50 ml
krem z zawartością ekstraktów roślinnych łagodzi, zmniejsza wrażliwość i wspomaga naturalne procesy regeneracyjne skóry w nocy. 
wzmacnia funkcje ochronne, pomaga uniknąć reakcji alergicznych i objawów nietolerancji przez skórę. nie zawiera parabenów.

substancje czynne
defensil - różne ekstrakty roślinne, witamina e oraz wyciąg z winorośli, alantoina, 
bisabolol, kwas hialuronowy

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

pielęgnacja skóry alergicznej
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hydroforce krem naWilżający plus spf 15, 50 ml
krem o delikatnej konsystencji, który odświeża spragnioną skórę i zapewnia jej intensywne nawilżenie. Filtry uVa/uVb, w połączeniu z wysoce 
efektywną formułą ochrony komórek, redukują szkodliwe działanie wolnych rodników i chronią przed uszkodzeniami spowodowanymi 
promieniowaniem uV i czynnikami środowiskowymi.

substancje czynne
witamina e, kwas lewulinowy

stosowanie
skóra normalna, dzień/noc

hydro.energy krem intensyWnie naWilżający, 50 ml
odświeżający krem o przyjemnej konsystencji żelu zapewnia intensywne nawilżanie dla spragnionej skóry. wygładza zmarszczki powstałe 
w wyniku przesuszenia skóry, poprawia wygląd skóry i zmniejsza negatywne działanie wolnych rodników wywołane promieniowaniem uV. 
Może być stosowany samodzielnie lub pod inny krem pielęgnacyjny.

substancje czynne
ekstrakt z alg, kwas hialuronowy, witamina e, witamina c

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

siła oceanu. krem naWilżający z morskimi minerałami, 50 ml
wspaniały, delikatny krem czerpie swoje wyjątkowe właściwości z bogactw oceanu. wysoce skuteczna kombinacja minerałów oceanicznych, 
mikroelementów, ekstraktów z alg i morszczynu stymuluje aktywność komórek i redukuje zewnętrzne oznaki stresu i zmęczenia. produkt 
zapewnia 24-godzinne nawilżanie. wartościowe oleje „rozpieszczają” skórę i nadają jej niesamowitej gładkości. produkt idealny dla skóry 
wymagającej silnego nawilżenia lub dojrzałej. doskonały także na okres zimowy.

substancje czynne
src-complextM, woda morska, masło cupuacu, ekstrakt z alg, kwas hialuronowy, olej jojoba, witamina e

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

siła oceanu. maska naWilżająca, 75 ml
odżywcza i odświeżająca kremowa maska z koktajlem ekstraktów z alg, wody morskiej, kwasu hialuronowego. zapewnia natychmiastowe 
i długotrwałe nawilżenie. znikają zmęczenie i zmarszczki spowodowane przesuszeniem skóry.

substancje czynne
src-complex™, wiosenna woda morska, ekstrakt z czerwonych alg, pentavitin, 
kwas hialuronowy, witamina e, bisabolol

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

siła oceanu. hialuronoWy booster, 50 ml
wysoko skuteczne serum zapewnia natychmiastowe nawilżenie, cudowne odświeżenie i regenerację. unikalne połączenie trzech kwasów 
hialuronowych (długo- i krótkołańcuchowe oraz usieciowane) daje wyjątkowy efekt. zmiękcza drobne linie i zmarszczki, pozostawiając skórę bardziej 
jędrną i wypełnioną. Minerały oceaniczne, mikroelementy, ekstrakty z alg i wodorostów wspierają aktywność komórek i wraz z unikalnym src-
complex™ redukują zewnętrzne oznaki stresu i zmęczenia. zapewnia 24-godzinne nawilżenie. dla gładkiej, świeżej skóry z nowym blaskiem.
substancje czynne
kwas hialuronowy (długo- i krótkołańcuchowy, usieciowany), 
ekstrakt z mchu irlandzkiego, pentavitin, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

ampułki naWilżające, 7 x 2,5 ml
przeznaczone dla skóry suchej, wymagającej natychmiastowego, intensywnego nawilżenia. wysoce skuteczne ampułki z ekstraktami 
z roślin zapewniają skórze intensywne nawilżenie przez 24 godziny.

substancje czynne
ekstrakt z trawy pustynnej, kwas hialuronowy

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, stosować jako kurację

hydro duo koktajl zWiększający naWilżenie, 40 ml
dwufazowy Hydro duo koktajl z odżywczą emulsją i pielęgnacyjnym koncentratem. kombinacja minerałów i pierwiastków oceanicznych, 
ekstraktów z alg i wodorostów wspiera aktywność komórek i zwalcza widoczne oznaki stresu i zmęczenia. zapewnia 24-godzinne nawilżenie, 
wygładza drobne linie i zmarszczki, czyniąc cerę sprężystą, jasną i promienną.
substancje czynne
wiosenna woda morska, brązowe algi, czerwone algi, listownica (laminaria digitata), 
pentavitin, subliskin, kwas hialuronowy, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

pielęgnacja nawilżająca
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nutrivital 24h krem odżyWczy, 50 ml 
odżywczy krem pobudza funkcje komórkowe skóry, polepsza jej nawilżenie i utrzymuje naturalną równowagę. redukuje szkodliwe działanie 
wolnych rodników, łagodzi i wyrównuje naskórek. skóra staje się jedwabista i elastyczna.
substancje czynne
omega cH aktywator, witamina b5 i e, bisabolol, olej z pestek moreli, pantenol

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

krem odżyWczy multiWitaminoWy, 50 ml
krem wspomaga stymulację procesów regeneracji skóry oraz poprawia jej strukturę. długotrwale nawilża, chroni przed negatywnymi 
wpływami środowiska oraz starzeniem się skóry wywołanym światłem słonecznym.
substancje czynne
witaminy a+e, pantenol

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

nutrilipid krem odżyWczo-regenerujący, 50 ml
bogaty, odżywczy krem do ciągłej pielęgnacji skóry suchej lub do stosowania w „zimnych porach roku”. chroni skórę przed niekorzystnym wpływem czynników 
zewnętrznych (promieniowanie uV, zimno, wiatr) oraz wspomaga regenerację bariery ochronnej. Łagodzi napięcie skóry spowodowane przesuszeniem.
substancje czynne
masło karite, reductine - wyciąg z owsa, witamina a

stosowanie
skóra sucha i podrażniona, dzień/noc

ampułki liftingujące, 7 x 2,5 ml
przeznaczone dla cery zmęczonej i zwiotczałej. przywracają jędrność i elastyczność skórze, dają natychmiastowy, trwający przez kilka godzin efekt 
napiętej skóry. przy regularnym stosowaniu następuje widoczne wzmocnienie tkanki łącznej. chronią skórę przed wolnymi rodnikami, zapewniają 
intensywne nawilżenie oraz zatrzymywanie wody w komórkach. do stosowania również jako „kuracja piękności”, dla natychmiastowego efektu.
substancje czynne
ekstrakt z mikroalg, kwas hialuronowy, polisacharydy

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, stosować jako kurację

poWer duo koktajl naWilżająco-lipidoWy, 40 ml
wieloskładnikowa, witaminowa regeneracja skóry. substancje nawilżające i lipidy zamknięte w 2 niezależnych pojemnikach (serum i lipidy) 
łączą się podczas aplikacji na dłoni i mieszają bezpośrednio na skórze! gruntowna pielęgnacja w oparciu o czyste składniki i dwufazowe 
działanie. wyrównuje zmarszczki i linie, napina skórę. zapewnia świeży i promienny wygląd.
substancje czynne
seruM: witamina H (biotyna), witamina b3, prowitamina b5, kwas hialuronowy (krótko- 
i długołańcuchowy), src-complex™. lipidy: witamina a, witamina c, witamina e, bisabolol, ekstrakty 
roślinne, olej z trojeści, olej z orzechów makadamia, olej z echium plantagineum (żmijowiec babkowaty)

stosowanie
skóra normalna i z tendencją do przesuszania

krem bb spf 30, 50 ml
krem tonująco-matujący, który natychmiast wchłaniany jest przez skórę. delikatnie tonuje skórę, ukrywa przebarwienia i niedoskonałości, ujednolica 
jej koloryt, nadając naturalny i świeży wygląd. wchłania przetłuszczenia, dzięki czemu cera staje się matowa. zapewnia pełne zabezpieczenie 
przed negatywnym wpływem środowiska, stanowiąc tym samym ochronę przed przedwczesnym starzeniem się skóry. jednocześnie intensywnie 
i efektywnie nawilża skórę oraz wzmacnia jej naturalną barierę ochronną. Łączy działanie pielęgnacyjne z tuszującym podkładu.

substancje czynne
src-complex™, lipomoist - ekstrakt z alg, orgasol, spF 30

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

krem cc spf 30, 50 ml
dzięki właściwościom kryjącym, ten puszysty krem optymalizuje wygląd skóry, czyniąc ją niezwykle wyrównaną i gładką. zapewnia niezawodną 
ochronę przed niekorzystnym działaniem środowiska oraz skuteczną pomoc w walce z przedwczesnym starzeniem się skóry, powstawaniem 
plam i zmarszczek. ponadto długotrwale i intensywnie nawilża. nadaje skórze naturalny i świeży wygląd, redukuje zmarszczki i linie. zastępuje 
makijaż o średnim stopniu krycia.

substancje czynne
pentavitin, ectoin, orgasol, ekstrakt Fomes officialis, spF 30, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, 
w szczególności normalna i tłusta

pielęgnacja odżywcza
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oczyszczający żel do mycia tWarzy, 200 ml
delikatnie pieniący się żel do twarzy dokładnie myje i oczyszcza pory skóry, bez uszkodzenia jej ochronnej warstwy. czyści skórę z nadmiaru 
sebum (normalizując jego produkcję), makijażu, nieczystości i martwych komórek naskórka, wyrównując koloryt cery. regularne stosowanie 
pomaga zapobiegać tworzeniu się zaskórników. zapewnia skórze uczucie wyjątkowej świeżości.

stosowanie
skóra mieszana i tłusta, dzień/noc

tonik matująco-ściągający, 200 ml
tonik do twarzy, bez alkoholu, o natychmiastowym działaniu matującym, oczyszcza skórę, uwalniając ją od odkładającej się warstwy sebum, zmniejsza 
pory. skóra jest optymalnie przygotowana do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. regularne stosowanie zapobiega powstawaniu niedoskonałości skóry. 

substancje czynne
wyciąg z oczaru, pigmenty matujące, wyciąg z bratka i łopianu, 
aktywny kompleks przeciwko zaskórnikom/wypryskom

stosowanie
skóra mieszana i tłusta

krem normalizujący do skóry mieszanej i tłustej, 50 ml
intensywnie pielęgnujący krem o przyjemnej, lekkiej konsystencji otwiera zatkane pory i zmniejsza nadmierne wydzielanie sebum. 
oczyszcza skórę, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych skóry, działa antybakteryjnie, pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii, 
powodujących powstawanie wyprysków. 

substancje czynne
wyciąg z drożdży, aloes, aktywny kompleks przeciwko wypryskom

stosowanie
skóra mieszana i tłusta, dzień/noc

krem matujący naWilżający do skóry mieszanej i tłustej, 50 ml
bardzo lekki krem, o natychmiastowym działaniu matującym, zapewnia skórze intensywne nawilżanie i wpływa na poprawę zawartości wody 
w skórze. ściągające działanie kremu zmniejsza pory i wyrównuje niedoskonałości skóry.

substancje czynne
wyciąg z oczaru, kaolin, wyciąg z bratka i łopianu, pantenol, witamina e, 
aktywny kompleks przeciwko wypryskom 

stosowanie
skóra mieszana i tłusta, dzień/noc

żel redukujący Wydzielanie sebum i zWężający pory, 50 ml
lekki, beztłuszczowy żel zmniejsza o 15% wydzielanie sebum po 8 tygodniach stosowania oraz o 60% zwęża średnicę porów. likwiduje świecenie, 
a natychmiastowe naprężenie skóry powoduje zamknięcie porów i wygładzenie jej powierzchni. przy regularnym stosowaniu skóra staje się 
oczyszczona, matowa, ma świeży wygląd.

substancje czynne
wyciąg z drożdży, pantenol, huba

stosowanie
skóra mieszana i tłusta, 
kuracja 3-6 tygodni, raz dziennie

maska oczyszczająco-normalizująca, 75 ml
wyjątkowo skuteczna maska z leczniczą glinką reguluje proces rogowacenia naskórka i wydzielanie sebum, oczyszcza pory, jednocześnie 
przeciwdziałając ich zapychaniu. Łagodzi stany zapalne i zapobiega namnażaniu się bakterii odpowiedzialnych za powstawanie zaskórników. 
dzięki regularnemu stosowaniu sprawia, że skóra staje się czysta i jasna, a cera świeża i matowa.

substancje czynne
ekstrakt z huby, kompleks ac.net z kwasem oleanolowym, kaolin, aloes, bisabolol, gliceryna

stosowanie
skóra mieszana i tłusta

pielęgnacja skóry tŁustej, 
skŁonnej do zanieczyszczeń
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młodzieńcza doskonałość, krem odmładzający, 50 ml
niezwykle delikatny krem dla skóry normalnej (lub tłustej) rozpływa się na skórze, dając uczucie intensywnej świeżości i trwałej gładkości. 
do stosowania rano i wieczorem. szczególnie zalecany do pielęgnacji w trakcie dnia i latem.

młodzieńcza doskonałość, Wzbogacony krem odmładzający, 50 ml
intensywnie odżywiający krem dla cery suchej (lub normalnej) dostarcza przesuszonej skórze niezbędnego natłuszczenia, czyniąc ją piękną. 
do stosowania rano i wieczorem. szczególnie zalecany do pielęgnacji w nocy i zimą.

młodzieńcza doskonałość, detox krem na noc, 50 ml
intensywnie wspiera naturalne funkcje skóry, pomaga w skutecznej detoksykacji. zwalcza objawy zmęczenia i bladość wywołaną stresem. 
pracuje w nocy, gdy skóra regeneruje się najszybciej. nowoczesny kompleks przeciwzmarszczkowy dla skóry w każdym wieku, doskonały 
już przy pierwszych objawach starzenia się skóry. do stosowania na noc.

młodzieńcza doskonałość, serum odmładzające, 50 ml
niezbędnik w codziennej pielęgnacji. niezwykle lekkie serum chroni, aktywizuje, wspomaga komórki. wzmacnia działanie kremów z linii 
pro youthing, a także innych kosmetyków declaré. do stosowania rano i/lub wieczorem.

młodzieńcza doskonałość. krem odmładzający pod oczy, 15 ml
delikatny krem pod oczy zwalcza cienie, zmarszczki i opuchliznę. zapewnia promienne spojrzenie. nowatorska formuła pro youthing zawiera 
kombinacje cennych składników, które chronią i wspomagają komórki skóry, wydłużając ich życie, a tym samym opóźniają proces starzenia. 
substancje aktywne zatrzymują proces utraty włókien sprężystych i kolagenowych w tkance łącznej, zmarszczki są mniej widoczne, skóra staje 
się gładka i miękka.

pro youtHing MŁodzieńcza doskonaŁość
substancje aktywne: ekstrakt z komórek macierzystych pozyskiwany z jabłek – chroni przed starzeniem się skóry, utrzymuje 
ją młodą, świeżą i promienną; kompleks juvinitytM – spowalnia proces skracania telomerów, dzięki czemu komórki żyją dłużej; 
ekstrakt z magnolii – wspomaga system ochronny skóry, zapewnia utrzymanie długotrwałej elastyczności skóry i młodzień-
czy wygląd; cząstki czystego jedwabiu – wiążą się z występującą w skórze wodą, zapewniając optymalny poziom nawilżenia 
i zdrowy wygląd; kwas hialuronowy, src-complextM.

przy pierwszycH oznakacH starzenia

 25+
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Q10 krem napinający skórę, przeciWzmarszczkoWy, 50 ml 
napinający krem do twarzy, dzięki zawartości koenzymu Q10, wnika w głąb górnych warstw naskórka i redukuje w nich utlenianie się 
komórek. zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. napina i ujędrnia skórę oraz poprawia jej nawilżenie. wzmacnia warstwę ochronną 
i zmniejsza przeznaskórkową utratę wody. do stosowania już przy „pierwszych zmarszczkach”.

substancje czynne
koenzym Q10, ceramidy, witamina b5

wiek
ok. 30 lat, wszystkie rodzaje cery

Wiecznie młoda skóra – krem Wypełniający, przeciWzmarszczkoWy, 50 ml
krem działa odświeżająco i nawilżająco, dając efekt młodzieńczego wygładzenia skóry, znikają drobne linie i zmarszczki. cząsteczki naturalnego 
jedwabiu oraz wyszukane olejki roślinne wnikają w skórę przez całą dobę, dając efekt jej wypełnienia. skóra staje się wyraźnie jędrniejsza, 
świeższa i odżywiona. kontury twarzy zostają napięte i wzmocnione. 

substancje czynne
wyciąg z jedwabiu, wyciąg z ryżu, masło shea, witamina e, kwas hialuronowy, src-complextM

wiek
ok. 30 lat, wszystkie rodzaje cery

krem regenerujący na noc, 50 ml
bogaty w stymulujące ekstrakty roślinne krem wpływa na pobudzenie procesu odbudowy komórek w ciągu nocy. redukuje drobne linie 
i zmarszczki oraz opóźnia powstawanie nowych. rano skóra wygląda młodzieńczo i świeżo.

substancje czynne
stymulujące ekstrakty roślinne, kompleks witamin a i e

wiek
ok. 30+, skóra sucha

krem Wygładzający, 50 ml
krem o bogatej konsystencji poprawia elastyczność i gładkość skóry, wzmacnia kontury twarzy. witamina e hamuje działanie wolnych rodników.  
do stosowania na twarz i szyję.

substancje czynne
42% lipidów, nMF, witamina e, kolagen

wiek
ok. 35+, skóra normalna i sucha

derma lift krem Wypełniający, przeciWzmarszczkoWy, 50 ml
derma lift stymuluje regenerację włókien kolagenowych i elastynowych skóry oraz „wygładza” skórę od wewnątrz. dzięki temu na zewnątrz staje się 
ona naprężona i widocznie młodsza. badania: zwiększona o ponad 35% elastyczność skóry już po 28 dniach stosowania!

substancje czynne
wyciąg z korzenia irysa, kwas ursolowy, cohesine - wyciąg z sezamu, witamina e, 
aktywna postać witaminy a

wiek
45+, skóra sucha

krem napinający kontury tWarzy, 50 ml
intensywny krem modelujący owal twarzy oraz redukujący plamy pigmentacyjne. krem napina, wygładza, nawilża i rozświetla skórę. odpowiedni dla 
każdego rodzaju cery z widocznymi oznakami starzenia się skóry oraz utratą jędrności. po 2 miesiącach stosowania (2 razy dziennie) o 14% poprawia się 
elastyczność skóry oraz o 11% uelastyczniają się kontury twarzy i redukuje zwiotczenie.
substancje czynne
kwas hialuronowy, masło shea, olejek kokosowy, ekstrakty roślinne - chromacare,
witamina a, idealift - proteiny stymulujące syntezę elastyny, squalan (z oliwy z oliwek)

wiek
50+, wszystkie rodzaje cery

pielęgnacja przeciwzMarszczkowa, 
odMŁadzająca i ujędrniająca
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krem liftingujący na dekolt, 50 ml
wyjątkowo skuteczna pielęgnacja z ekstraktem skrobiowym, pozyskiwanym z bulwy manioku. odżywia skórę, wygładza, rozświetla. znikają 
zmiany pigmentacyjne, skóra wygląda zdrowo, świeżo, jest niemal młodzieńczo zaróżowiona i błyszcząca. drobne linie i zmarszczki znikają szybko 
i na długo. kombinacja substancji nawilżających i odżywczych nadaje skórze niewiarygodnej miękkości i gładkości, by wyglądać pięknie i młodo.
substancje czynne
maniok, babka lancetowata, kwas hialuronowy, pentavitin, witamina e, 
orzechy makadamia, src-complex™

wiek
50+, wszystkie rodzaje cery

ampułki regenerujące, 7 x 2,5 ml
wysoce skuteczne serum stymulujące regenerację włókien elastynowych i kolagenowych. działa pobudzająco na warstwy komórek, dzięki 
czemu skóra jest odżywiona i wypełniona od wewnątrz, a jej powierzchnia staje się gładsza i delikatniejsza. efekt natychmiastowy: zmniejszenie 
wrażliwości na szkodliwe działanie czynników chemicznych, mechanicznych i mikrobiologicznych, działanie przeciwzapalne, głębokie nawilżenie. 
efekt długoterminowy: redukcja podrażnień i zaczerwienień skóry oraz wzmocnienie naczynek krwionośnych.
substancje czynne
fitohormony z korzeni irysa, palmitynian witaminy a, kwas ursolowy, cohesine, 
kwas hialuronowy, ekstrakt z ostrokrzewu, proteiny z ryżu

wiek
40+, wszystkie rodzaje cery

serum regenerujące na noc, 50 ml
intensywna, nocna pielęgnacja, redukująca widoczne oznaki starzenia się skóry. połączenie cennych aktywnych składników sprawia, że serum jest 
niezwykle skuteczne: odświeża, nawilża, wypełnia skórę, minimalizuje przebarwienia i zaczerwienienia, pobudza kolagen. po 2 miesiącach stosowania 
następuje zmniejszenie zaczerwienień o 10% oraz przebarwień o 7%.

substancje czynne
src-complex™, ekstrakty roślinne - chromacare, orsirtine - ekstrakt z ryżu

wiek
30+, wszystkie rodzaje cery

serum modelujące kontury tWarzy, 50 ml
serum ukrywa upływ czasu! dzięki innowacyjnym substancjom aktywnym, serum liftinguje kontury twarzy. skóra staje się napięta, wzmocniona 
i bardziej elastyczna. owal twarzy nabiera młodzieńczego kształtu. zanikają plamy wątrobowe, cera jest rozświetlona i odświeżona. szybko i trwale 
spłyca linie i zmarszczki. intensywnie nawilża i zwiększa gęstość skóry od wewnątrz.

substancje czynne
babka lancetowata, morski kolagen, pentavitin, kwas hialuronowy, src-complex™

wiek
50+, wszystkie rodzaje cery
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liftingująco-Wypełniająca esencja do skóry dojrzałej, 150 ml
niesamowicie odświeżająca esencja pielęgnacyjna zapewnia bardzo głębokie nawilżenie i odżywienie. twój indywidualny magazyn wody! 
lekka oraz intensywna jak serum.

krem liftingujący do skóry dojrzałej, 50 ml
wyjątkowo skuteczna, głęboka regeneracja w postaci silnie działającego kremu na dzień i noc. ekskluzywna, elegancka nuta zapachowa idealnie 
podkreśla wyjątkowość pielęgnacji. oznaki upływającego czasu na skórze zostają szybko i imponująco skutecznie zmniejszone!

maska liftingująca do skóry dojrzałej, 75 ml
Maska dla skóry dojrzałej usuwa linie i zmarszczki oraz oznaki starzenia powstałe na skutek zmian hormonalnych. likwiduje plamy, koryguje 
zaczerwienienia i wzmacnia system naczyń krwionośnych, tonuje i wygładza skórę. kształtuje owal twarzy, usuwa obwisłość skóry i poprawia 
jej elastyczność, liftinguje. tworzy wodny film na skórze, który utrzymuje stabilny poziom jej nawodnienia. odżywia skórę od jej najgłębszych 
warstw.

krem liftingujący pod oczy do skóry dojrzałej, 15 ml
głęboko regenerujący i silnie działający krem nadaje promienny, młodzieńczy wygląd. cienie i opuchlizna wokół oczu oraz głębokie linie szybko 
znikają, a skóra jest widocznie wypoczęta, nabiera elastyczności i delikatności. stanowi idealną bazę pod makijaż.

linia produktów dla skóry dojrzaŁej 50+
linia produktów age essential usuwa oznaki upływającego czasu i powstałe na skutek zmian hormonalnych. likwiduje plamy, koryguje 
zaczerwienienia i wzmacnia system naczyń krwionośnych, liftinguje i wygładza zmarszczki, wzmacnia elastyczność skóry. kształtuje 
owal twarzy, usuwa obwisłość skóry. utrzymuje stabilny poziom nawodnienia. odżywia skórę od jej najgłębszych warstw.

substancje aktywne: ekstrakt z piwonii i białego łubinu, aktywny peptyd, olejek z kamelii, kwas hialuronowy, pentavitin, olejki 
roślinne, jedwab, aloes, src-complex™

skóra dojrzaŁa

  50+
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caviarperfection luksusoWy krem przeciWzmarszczkoWy, 50 ml
prawdziwy luksus dla skóry wrażliwej! jedwabisty krem z ekstraktem z kawioru zapewnia wymagającej skórze wszystko to, czego potrzebuje, 
by wyglądać jędrnie i młodo. ekskluzywny produkt do pielęgnacji wymagającej, wrażliwej skóry dojrzałej. pozostawia skórę odżywioną, 
rozjaśnioną i gładką.

caviarperfection krem odżyWczy dla skóry suchej, 50 ml
wzbogacony krem przeciwzmarszczkowy, zawierający luksusowy ekstrakt z kawioru, rozpieszcza wymagającą, suchą skórę, zaspokajając jej 
wszystkie potrzeby, by wyglądać pięknie. Harmonijna kompozycja na bazie wysoce aktywnych wyciągów roślinnych o przeciwzmarszczkowym 
działaniu, octan witaminy e oraz sacharydy wzmacniają i wygładzają delikatnie skórę, poprawiając jej elastyczność. skóra zostaje odświeżona, 
zrelaksowana, jest wspaniale wygładzona i jędrna. dla skóry dojrzałej, suchej i bardzo suchej. idealny także w okresie zimowym.

caviarperfection luksusoWe ampułki kaWioroWe, 7 x 2,5 ml
koncentrat bogaty w składniki odżywcze oraz ujędrniające stymuluje włókna kolagenowe i elastynowe skóry odpowiedzialne za jej napięcie, 
a także zapewnia maksymalne wygładzenie i nawilżenie. cera nabiera nowej świeżości, młodego wyglądu oraz niezwykłej gładkości.

caviarperfection kaWioroWe serum przeciWzmarszczkoWe, 50 ml
kompozycja wysoce aktywnych składników wraz z luksusowym ekstraktem z kawioru działa wygładzająco na głębokie zmarszczki, linie 
wypełniane są od wewnątrz, zwiększa się elastyczność i objętość skóry. jednocześnie skórę wypełniają składniki nawilżające, redukując 
widoczne drobne linie i miejscowe zwiotczenia. serum z unikalnym src-complex™ skutecznie walczy z oznakami zestresowania i podrażnienia 
skóry. dla uzyskania naprężonej i odżywionej skóry z młodzieńczym, świeżym kolorytem! do stosowania na dzień/noc, po oczyszczeniu 
twarzy, pod zazwyczaj używane produkty pielęgnacyjne.

caviarperfection maseczka napinająca z natychmiastoWym efektem, 75 ml
daje natychmiast zauważalny efekt ujędrnionej i napiętej skóry, chroni przed stresem oksydacyjnym, będącym przyczyną przedwczesnego 
starzenia się skóry. delikatna emulsja maseczki wchłania się niemal całkowicie po ok. 15 min, pozwalając na stopniowe wzmacnianie działania, 
aż do uzyskania optymalnego efektu. nadmiar maseczki należy delikatnie usunąć. dla zachowania efektu napięcia i ujędrnienia należy następnie 
nałożyć krem nawilżający lub lekki podkład. do stosowania według potrzeb, 2-3 razy w tygodniu.

luksusowa linia kawiorowa do 
pielęgnacji skóry dojrzaŁej

substancje aktywne: ekstrakt z kawioru – bogaty w substancje odżywcze, minerały (sód, potas, fosfor, magnez, wapń) 
oraz witaminy (a, d), pobudza i stymuluje metabolizm komórkowy, regenerując i odbudowując skórę, kompleks 
przeciwzmarszczkowy toniskin – wyciąg z oczyszczonych drożdży o działaniu przeciwzmarszczkowym, zwalczający oznaki 
starzenia i zwiotczenia skóry, pobudza syntezę słabnących z wiekiem włókien kolagenowych i elastynowych, innowacyjny składnik 
kombucha – powstały z fermentacji czarnej herbaty, znany jako „eliksir długowieczności”, masło cupuacu, witamina e i sacharydy

skóra wyMagająca, dojrzaŁa

  40+
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probiotyk krem regenerujący, 50 ml
wygładza, bilansuje i redukuje wszelkie oznaki przedwczesnego starzenia. kontury twarzy stają się jędrne, elastyczność i koloryt skóry ulegają 
zdecydowanej poprawie. zapewnia prawidłową florę bakteryjną skóry.

stosowanie
dzień/noc

probiotyk serum przeciWzmarszczkoWe, 50 ml
delikatne serum łączy w sobie działanie probiotyku i prebiotyku. skoncentrowany kompleks wraz ze specjalnie dobranymi ekstraktami roślinnymi wspiera 
równowagę środowiska skóry wrażliwej i atopowej. zmiękcza drobne linie i zmarszczki, nadaje skórze sprężystość, kontury twarzy ulegają poprawie.

stosowanie
dzień/noc

probiotyk emulsja oczyszczająca, 150 ml
delikatna emulsja oczyszczająca, wzbogacona inuliną, jogurtem i olejem z awokado jest wyjątkowo łagodna i delikatna. dokładnie usuwa 
brud, każdy rodzaj makijażu (z wyjątkiem wodoodpornego) oraz wszelkie zanieczyszczenia, bez naruszania równowagi skóry i niepotrzebnego 
podrażniania. idealnie przygotowuje skórę na dalsze zabiegi pielęgnacyjne. 

stosowanie
dzień/noc

caviarperfection luksusoWy krem do ciała, 200 ml
bardzo bogaty, luksusowy krem do ciała naturalnie wnika w skórę, pozostawiając ją miękką, jędrną i elastyczną. działa regenerująco, odżywczo 
i przeciwzmarszczkowo. substancje czynne: ekstrakt z kawioru, wyciąg z jedwabiu.

caviarperfection kaWioroWy krem do rąk, 75 ml
jedwabisty krem odmładzający skórę rąk zapewnia najwyższy poziom pielęgnacji przeciwstarzeniowej. składniki odżywcze i przeciwzmarszczkowe 
redukują linie, zmarszczki i przebarwienia.

caviarperfection luksusoWy krem przeciWzmarszczkoWy do skóry Wokół oczu, 15 ml
doskonała, codzienna pielęgnacja pozwalająca cieszyć się skórze prawdziwym luksusem. znikają cienie i opuchlizna oraz worki pod oczami. 
skóra wygląda wyraźnie młodziej, promiennie i świeżo.

pielęgnacja probiotyczna 

stabilizuje florę bakteryjną skóry, działając jak prebiotyk i probiotyk jednocześnie. linia probiotic walczy z pierwszymi 
oznakami braku elastyczności, pogłębianiem się linii zmarszczek i wysoką nadwrażliwością. poprawia stan skóry i jej naturalną 
barierę ochronną. uodparnia na działanie stresogennych czynników zewnętrznych. jednocześnie nadaje skórze wymarzoną 
gładkość oraz miły zapach, bez obciążania jej nadmiarem składników.

substancje czynne
koMpleks jogurtowy – aktywny składnik prebiotyczny; lactobacillus FerMent lysate (wyciąg z fermentacji bakterii lactobacillus - aktywny 
składnik probiotyczny); ekstrakt z sałaty morskiej; kwas hialuronowy, defensil, pentavitin, olej z awokado, alantoina, bisabolol.

produkty odpowiednie także dla skóry atopowej. 
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pielęgnacja ciaŁa

żel pod prysznic, 400 ml
bardzo delikatny żel pod prysznic o delikatnym zapachu.

balsam do ciała, 400 ml
balsam do ciała, o delikatnym zapachu szybko się wchłania, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. lekka konsystencja balsamu z olejem 
z awokado nawilża skórę, hamuje parowanie wody ze skóry i wzmacnia jej barierę ochronną. 

substancje czynne
Firmiderm (opatentowany kompleks roślinny), alantoina

all-day dezodorant W kulce, 75 ml
dezodorant o długotrwałym działaniu antyperspiracyjnym. nieperfumowany, bez alkoholu, idealny do skóry wrażliwej. 
zapewnia bezpieczeństwo i świeżość na cały dzień.

24h dezodorant, 75 ml
nie zawiera aluminium ani alkoholu. doskonale sprawdza się nawet podczas długich, gorących dni. jest bardzo skuteczny, utrzymuje długotrwałe 
uczucie świeżości bez szkodliwych, drażniących substancji. likwiduje przyczynę powstawania zapachu potu pod pachami, a nie tylko sam zapach. 
nie zostawia plam na ubraniach! 

krem do rąk z filtrem uv, 100 ml
skuteczny krem do rąk chroni przed negatywnym wpływem środowiska i nawilża skórę. lekka konsystencja kremu z filtrem uV 4 i mikropigmentami 
pomaga zapobiegać przebarwieniom skóry, wywołanym działaniem promieni słonecznych. 

substancje czynne
witamina e, filtry uV, sorbitol

bambusoWy peeling do ciała, 200 ml
bambusowy peeling do ciała wygładza skórę, usuwając zrogowaciały naskórek za pomocą delikatnie złuszczającego pudru bambusowego. skóra 
staje się niezwykle miękka, gładka, promienna i rozjaśniona.  peeling zapewnia uczucie wspaniale odświeżonej i jedwabiście miękkiej skóry. 

substancje czynne
olej z nasion żurawiny, olej słonecznikowy, cząstki bambusa

jedWabisty krem do ciała, 200 ml
jedwabisty krem do ciała intensywnie odżywia wymagającą skórę, wygładza ją i nawilża. Moc składników z żurawiny chroni skórę przed szkodliwymi 
wpływami środowiska naturalnego i wolnymi rodnikami. dla zadbanej, jedwabiście miękkiej skóry. 

substancje czynne
octan witaminy e, kwas hialuronowy, olej z nasion żurawiny
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pielęgnacja do opalania 
kosmetyki sun sensitiVe chronią przed poparzeniem słonecznym, intensywnie nawilżają i utrzymują skórę idealnie 
gładką. wyjątkowa kombinacja substancji ochronnych zapobiega przedwczesnym objawom starzenia się skóry wywołanym 
promieniowaniem słonecznym, powstawaniu drobnych linii, przebarwień i zmarszczek.

sun przeciWzmarszczkoWy krem spf 30, 75 ml

sun przeciWzmarszczkoWy krem spf 50+, 75 ml

sun przeciWzmarszczkoWe mleczko do ciała spf 20, 150 ml

sun przeciWzmarszczkoWe mleczko do ciała spf 30, 150 ml

sun przeciWzmarszczkoWy spray do ciała spf 25, 200 ml
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pielęgnacja dla Mężczyzn

men balsam po goleniu, 200 ml
wyjątkowa pielęgnacja odżywcza i wygładzająca skórę po goleniu.

substancje czynne
filtry uVa/uVb (spF 3), nagietek, aloes, wyciąg z oczaru

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

men sport krem do tWarzy na dzień dla mężczyzn, 75 ml
pielęgnacyjny krem na dzień, z filtrami uVa/uVb i aloesem, chroni skórę przed starzeniem, wywołanym niekorzystnym wpływem środowiska. krem 
o lekkiej konsystencji nawilża, łagodzi i wspiera funkcje bariery ochronnej skóry. dla mężczyzn lubiących aktywny tryb życia i sportowy wygląd.

substancje czynne
filtry uVa/uVb (spF 3), aloes, karoten

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień

men hydro krem naWilżający dla mężczyzn, 75 ml
krem o lekkiej konsystencji szybko się wchłania oraz zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie. utrzymuje naturalną równowagę skóry  
i pomaga zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się skóry. zawiera intensywny kompleks nawilżający.

substancje czynne
kompleks roślinny o działaniu przeciwzapalnym, proteiny, wyciąg 
z kasztanowca, witamina e, intensywny kompleks nawilżający

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

men koktajl naWilżający, 40 ml
ultra lekki, pielęgnacyjny produkt, dzięki zawartości stymulującego ekstraktu z guarany, wspomaga skórę oraz efektywnie i głęboko ją nawilża. 
szybko i trwale likwiduje linie i zmarszczki. skóra jest pobudzona, odświeżona i pełna nowej energii. declaré src-complex™ wzmacnia i wspomaga 
odporność skóry na stres, szkodliwe działanie środowiska, wolne rodniki. 
substancje czynne
eMulsja: defensil plus, guarana, pentavitin, subliskin 
żel: kwas hialuronowy, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

men chłodzący żel pod oczy, roll-on 15 ml
szybko wchłaniający się żel i wygodna aplikacja za pomocą chłodzącej, masującej kulki. żel pielęgnuje okolice oczu, szybko i intensywnie nawilża, 
redukuje zmarszczki, dostarcza skórze energii. zmniejsza opuchliznę i cienie pod oczami. 

substancje czynne
kwas hialuronowy, kofeina, frescolat, wyciągi roślinne - z liści winorośli, świetlika i ruszczyka 
kolczastego, src-complextM

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

men 24h dezodorant W sztyfcie, 75 ml
zapewnia komfort i uczucie świeżości przez całą dobę.
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vita mineral łagodzący koncentrat po goleniu, 50 ml  
nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych produktów po goleniu. nie klei się, szybko się wchłania, daje natychmiastowy efekt złagodzenia. 
redukuje zaczerwienienie, pieczenie, nierówności oraz łuszczenie się skóry po goleniu. naczynia włosowate ulegają wzmocnieniu, 
podwyższona zostaje ochrona przeciw pękającym naczynkom. koncentrat działa nawilżająco, chłodząco i odświeżająco. 

substancje czynne
src-complex™, frescolat, tinoderm (naturalny polisacharyd)

stosowanie
wszystkie rodzaje cery

vita mineral krem sport, 75 ml
lekki, wygładzający zmarszczki i nawilżający krem z beta-karotenem dla sportowego, świeżego wyglądu przez cały dzień! delikatny, szybko 
wchłaniający się krem pobudza skórę i likwiduje istniejące zmarszczki. zawartość beta-karotenu zapewnia intensywną ochronę komórkową 
i działanie przeciwstarzeniowe.

substancje czynne
src-complex™, minerały, witaminy, toniskin, beta-karoten, bisabolol

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

vita mineral Q10 krem odżyWczy, 50 ml
intensywnie odżywczy krem, łączący energię koenzymu Q10, morskich minerałów, witamin i składników nawilżających. zapewnia długotrwałą 
i skuteczną regenerację wymagającej skóry męskiej, rewitalizuje i odżywia. zmniejsza zmarszczki i linie.

substancje czynne
Q10, src-complextM, minerały, witamina a, witaminy c i e, toniskin

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

vita mineral krem przeciWzmarszczkoWy, 75 ml
aktywna pielęgnacja dla gładkiej, witalnej i pełnej blasku skóry. idealny produkt na zimne pory roku, gdy cera potrzebuje dodatkowego zastrzyku 
energii. skóra otrzymuje optymalną ilość witamin, minerałów i nawilżenia. widoczne linie i zmarszczki zostają spłycone.

substancje czynne
src-complex™, minerały, witaminy, toniskin, kwas hialuronowy

stosowanie
dla skóry suchej, dzień/noc

vita mineral energy krem przeciWzmarszczkoWy, 75 ml
lekki, odświeżający krem o długotrwałym działaniu. widoczne linie i zmarszczki zostają spłycone. idealny jako intensywna pielęgnacja dla skóry 
normalnej oraz mieszanej lub - w okresie letnim - dla każdej cery. 

substancje czynne
src-complex™, minerały, witaminy, toniskin, kwas hialuronowy

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc

vita mineral trójaktyWny krem pod oczy, 15 ml
lekki, odświeżający krem trójaktywny działa: przeciwzmarszczkowo, przeciw cieniom oraz opuchliźnie. krem szybko się wchłania, działa 
intensywnie i natychmiast! widoczne linie i zmarszczki zostają spłycone. cienie pod oczami oraz opuchlizna ulegają widocznej redukcji.

substancje czynne
minerały, witaminy, toniskin, olej z orzechów makadamia, masło cupuacu, 
kwas hialuronowy, bisabolol, src-complex™

stosowanie
wszystkie rodzaje cery, dzień/noc
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Unikalny src-complexTM (sensitivity reducing complex), zawarty w produktach declaré: 

 wzmacnia funkcje ochronne skóry, dzięki czemu redukuje wrażliwość skóry i wzmacnia jej odporność;

 łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia, wpływa na komfort skóry;

 intensywnie chroni komórki, zapobiegając zniszczeniu komórek i przedwczesnemu powstawaniu zmarszczek.

src-complexTM to kombinacja substancji aktywnych:

 Sensiline (wyciąg z nasion lnu mający działanie przeciwzapalne) chroni przed wnikaniem substancji drażniących w skórę oraz redukuje stan zapalny (zaczerwie-
nienie, swędzenie, napięcie).

 Structurine (pozyskiwana z łupin białego łubinu, który poprawia jakość zewnętrznych warstw naskórka) wzmacnia naturalny system odnowy skóry, zmniejsza 
przeznaskórkową utratę wody (tewl) i regeneruje funkcje ochronne skóry. 

 Ectoin - naturalna substancja odkryta u mikroorganizmów żyjących w ekstremalnych warunkach (woda morska, mróz, pustynne ciepło). działanie polega na ochronie 
systemu immunologicznego skóry, osłonie komórek, obronie przed uszkodzeniami komórek wywołanymi światłem i starzeniem się skóry, długotrwałym nawilżeniu.

wyłączny dystrybutor w polsce: kadefarm sp. z o.o.


