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 Gold Pearls

Perły ze złotem
Jedwabisty żel zamknięty w wyjątkowej formie,  
działa przeciwstarzeniowo i rozświetla skórę. 
Odżywia, regeneruje i nawilża, a także 
wspomaga procesy naprawcze skóry.

ilość 30 szt. 54,- Nowość

1
 EGF Peptide Gel

Peptydowy żel do demakijażu  
z koloidalnym złotem 
Polecany dla skóry z utratą jędrności. Zawiera 
BIO-Placentę bogatą w czynniki wzrostu 
EGF. Zmniejsza widoczność zmarszczek, 
długotrwale i dogłębnie nawilża skórę.  
Złoto rozświetla i zapewnia świeży wygląd. 

poj. 200 ml 38,-

2
 EGF Gold Tonic

Żelowy tonik z koloidalnym złotem  
i czynnikami wzrostu 
Polecany dla skóry z utratą jędrności. Pobudza 
rewitalizację skóry, długotrwale nawilża  
i rozjaśnia. Wyjątkowa formuła pozwala na 
aplikację toniku za pomocą dłoni, bez użycia 
wacika. 

poj. 200 ml 38,-

3
 EGF Gold Mousse Cream

Peptydowy krem w musie 
z koloidalnym złotem i BIO-Placentą 
Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny,  
poprawiając sprężystość i napięcie skóry.  
Drobinki złota zapewniają widoczne rozświetlenie 
skóry, a unikalna lekka formuła musu tworzy 
idealną bazę pod makijaż. 

poj. 50 ml 130,-

SKÓRA Z UTRATĄ 
JĘDRNOŚCI

PROBLEM:

• opadający owal twarzy
• zmarszczki
• utrata jędrności

DZIAŁANIE:

• ujędrniające
• regenerujące
• redukujące zmarszczki
• modelujące owal twarzy

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• złoto koloidalne 
• czynniki wzrostu (EGF)
• BIO-Placenta

1 2
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Skuteczne modelowanie  
konturu twarzy
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 O2xylogic Tonic

Tlenowy tonik 
Delikatnie oczyszcza cerę, poprawia natlenienie 
komórek skóry, przywraca jej właściwe pH, 
nawilża i odświeża. Chroni skórę przed 
czynnikami przyspieszającymi starzenie, 
takimi jak wolne rodniki.

poj. 200 ml 36,-

2
 O2xy Hybrid Gel

Hybrydowy żel tlenowy 
Żel pod wpływem wody zamienia się w delikatne 
mleczko do demakijażu. Stymuluje oddychanie 
komórkowe, spowalnia procesy starzenia oraz 
niweluje działanie wolnych rodników. Wzmacnia 
naturalną barierę ochronną oraz zmiękcza skórę.

poj. 100 ml 36,-

4
 3-phase O2xylogic Serum

3-fazowe serum tlenowe 
Sepitonic™ M3 stymuluje oddychanie komórkowe  
i zwiększa natychmiastową dostępność tlenu, 
poprawiając natlenienie skóry. Pentavitin® 
intensywnie i długotrwale nawilża, redukuje 
suchość i podrażnienia, a witamina E działa 
przeciwrodnikowo i nawilżająco.

poj. 30 ml 110,-

3
 O2xylogic Cream

Krem tlenowy o lekkiej konsystencji 
pianki 
Usprawnia oddychanie komórkowe i spowalnia 
procesy starzenia. Poprawia natlenienie 
komórek skóry, wyraźnie wygładza i rozjaśnia 
skórę, nadając jej promienny blask.

poj. 50 ml 125,- Nowość

SKÓRA NiEDOTLENiONA  
I ZMĘCZONA

PROBLEM:

• skóra szara i zmęczona
• skóra dojrzała
• skóra tłusta i mieszana

DZIAŁANIE:

• nawilżające
• witalizujące
• dotleniające
• przeciwstarzeniowe
• normalizujące

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• aktywny tlen
• Oxycell®

• Sepitonic™ M3
• Riboxyl™
• witamina E
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5
 O2xylogic Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• O2xy Hybrid Gel
• O2xylogic Cream

poj. 15 ml + 15 ml 33,-
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ZE ZMARSZCZKAMI

PROBLEM:

• utrata jędrności
• zmarszczki
• skóra dojrzała

DZIAŁANIE:

• liftujące
• spłycające zmarszczki
• likwidujące blizny i przebarwienia
• wygładzające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• jad węża
• śluz ślimaka
• jaskółcza ślina
• placenta owcza
• pajęczy jedwab

3
 8’Oils Cleanser

Hydrofilna oliwka do demakijażu  
na bazie 8 olejków 
Zapewnia dokładne i łagodne oczyszczanie 
skóry bez naruszania ochronnego płaszcza 
hydrolipidowego.

poj. 200 ml 37,-

2
 Spider Silk Pearls

Perły z jedwabiem z pajęczej sieci
Jedwabisty żel zamknięty w formie pereł  
doskonale wygładza skórę, zapobiega ucieczce 
wody przez naskórek oraz absorbuje nadmiar 
sebum.

Ilość 30 szt. 54,-

Nominowany do

1
 Spider Silk Cream

Krem z pajęczym jedwabiem i proteinami młodości 
Tworzy na powierzchni skóry film ochronny, zabezpiecza ją przed  
niekorzystnym wpływem środowiska i przeznaskórkową utratą wody. 
Zwiększa syntezę protein młodości, które w widoczny sposób  
przyczyniają się do zagęszczenia i odbudowy skóry. 

poj. 50 ml 93,- Nowość

2
5
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 Snake Filler
Wypełniacz zmarszczek  
z jadem węża 
Odżywia i uelastycznia skórę oraz  
widocznie poprawia jej kondycję.  
Zapobiega powstawaniu zmarszczek  
poprzez hamowanie skurczów mięśni. 

poj. 15 ml 69,-

4
 Snail Mucin Elixir

Eliksir z regenerującym śluzem 
ślimaka
Działa regeneracyjnie i ułatwia odnowę 
uszkodzonego naskórka. Poprzez stymulację 
syntezy kolagenu i elastyny wyraźnie wygładza 
i odmładza skórę. Niweluje rumień i podrażnienia.

poj. 30 ml 86,-

8
 Salangana Night Cream

Krem na noc z jaskółczą śliną
Stymuluje naturalny potencjał rozwoju komórek 
skóry, zapewniając pogrubienie ścieńczałej  
i wiotkiej cery. Zamknięty w liposomach 
kompleks rozjaśnia plamy i przebarwienia 
oraz hamuje proces melanogenezy.

poj. 50 ml 93,-

5
 Snail Mucin Cream

Krem regenerujący ze śluzem  
szczęśliwego ślimaka
Poprzez stymulację syntezy kolagenu i elastyny 
wyraźnie wygładza i odmładza skórę.  
Przyspiesza gojenie i regenerację uszkodzonego 
naskórka, wchłanianie obrzęków, krwiaków  
i zasinień. Działa przeciwzapalnie.

poj. 50 ml 93,- Bestseller

6
 60 Seconds Snake Cream

Przeciwzmarszczkowy krem  
z jadem węża
Zapobiega powstawaniu zmarszczek poprzez  
hamowanie skurczów mięśni. Lekka formuła 
sprawia, że krem szybko się wchłania i stanowi 
doskonałą bazę pod makijaż. Regularne  
stosowanie gwarantuje uelastycznienie  
skóry i spłycenie zmarszczek mimicznych.

poj. 50 ml 93,- Bestseller

10
 Poison Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• 8’Oils Cleanser
• 60 Seconds Snake Cream

poj. 30 ml + 15 ml 21,-

9
 Snail & Salangana Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Snail Mucin Cream
• Salangana Night Cream

poj. 15 ml + 15 ml 29,-

9

6

7

8

10Bezpieczna alternatywa  
dla botoksu
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SKÓRA SZARA, SZORSTKA,  
Z PRZEBARWIENIAMI

PROBLEM:

• zmarszczki
• skóra szara, niedotleniona
• przebarwienia

DZIAŁANIE:

• redukujące zmarszczki
• poprawiające koloryt skóry
• antyoksydacyjne

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Vit C AA2G™ - 100% aktywna 
 forma witaminy C, wyizolowana  
 i zamknięta w ampułkach 
• ekstrakt z jedwabiu
• ekstrakt z żeń-szenia

4
 Pure Vit C Tonic

Tonik z witaminą C
Aktywna formuła witaminy C wraz z ekstraktem 
z żeń-szenia działa antyoksydacyjnie  
i przyspiesza mikrokrążenie wzmacniając 
naczynia krwionośne. Skóra jest odświeżona, 
promienna i delikatnie rozjaśniona.

poj. 200 ml 34,-

2
 Retinol Sugar Peeling

Retinolowy peeling cukrowy  
o podwójnym działaniu
Rozpuszcza połączenia międzykomórkowe  
i rozjaśnia przebarwienia. Drobinki cukru 
mechanicznie usuwają martwe komórki 
naskórka.

poj. 50 ml 54,-

1
 Power Cream + 100% Vit C AA2GtM

Krem ze 100% aktywną witaminą C
Redukuje zmarszczki
Poprawia koloryt, pozostawia aksamitną skórę. 
Ekstrakt z jedwabiu chroni przed negatywnym 
wpływem czynników zewnętrznych. 

poj. 50 ml + 1,5 ml 114,- Bestseller

3
 Overnight 100% Vit C Shock Serum

Terapia szokowa na noc  
ze 100% witaminą C
Intensywnie odmładzające serum  
w ampułce na noc
Gwarancją skuteczności terapii jest połączenie 
witaminy C ze składnikiem Aldavine™ 5X, który 
błyskawicznie wnika w głąb skóry i doskonale 
ją odżywia. 

poj. 10 x 3 ml 125,- 5
 Retinol Pearls

Perły z retinolem

Jedwabisty żel zamknięty w wyjątkowej 
formie pereł, działa przeciwstarzeniowo  
i rozjaśnia przebarwienia. Likwiduje wolne 
rodniki, odżywia, regeneruje i nawilża, a także 
wspomaga procesy naprawcze skóry.

ilość 30 szt. 54,- Nowość

1

2

3

4

5
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SKÓRA SUCHA  
I ODWODNIONA

PROBLEM:

• skóra sucha
• skóra wrażliwa
• skóra odwodniona  
 z utratą jędrności

DZIAŁANIE:

• nawilżające
• wygładzające
• ujędrniające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Hyalu-Cage System®

• Epidermist 4.0
• Cristalhyal

1
 Hyaluron 3D Tonic

Ultranawilżający tonik
Odświeża, nawilża i przywraca właściwe pH.  
Przygotowuje skórę do aplikacji kremu.

poj. 200 ml 28,-

5
 Hyaluron 3D Elixir

Ultranawilżający eliksir z trzema 
rodzajami kwasu hialuronowego
Swoją skuteczność zawdzięcza połączeniu  
cząsteczek kwasu hialuronowego o różnej 
wielkości i zdolnościach penetracyjnych.

poj. 50 ml 76,-

3
 Hyaluron Pearls

Perły z kwasem hialuronowym
Jedwabisty żel zamknięty w formie pereł 
intensywnie nawilża, zapobiega utracie  
wody przez naskórek. Działa przeciwstarzeniowo,  
łagodząco i przeciwzapalnie, intensywnie  
pielęgnując wrażliwą skórę.

ilość 30 szt. 54,- Nowość

2
 Hyaluron 3D Spray

Spray z kwasem hialuronowym
Nawilża i odmładza skórę, czyniąc ją gładką 
i jędrną, zapobiegając jednocześnie utracie 
wody przez naskórek. Odświeża, koi i dodaje 
blasku nawet najbardziej zmęczonej skórze. 
Produkt idealnie sprawdza się do odświeżania 
skóry w ciągu dnia.

poj. 250 ml 44,- Nowość

4
 Hyaluron 3D Cream

Ultranawilżający krem
Kwas hialuronowy posiada niezwykłą zdolność 
do przyciągania wody, idealnie dopasowuje się 
do profilu zmarszczek oraz wypełnia je dając 
efekt promiennej, napiętej i wyraźnie młodszej 
skóry.

poj. 50 ml 74,- Bestseller

6
 Hyaluron 3D Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Hyaluron 3D Tonic
• Hyaluron 3D Cream

poj. 30 ml +15 ml 21,-

1
2

3

4
5

6

Nawilżenie skóry z efektem 3D
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SKÓRA DOJRZAŁA  
Z UTRATĄ JĘDRNOŚCI

PROBLEM:

• utrata elastyczności
• zmarszczki
• brak witalności skóry

DZIAŁANIE:

• aktywujące geny młodości
• odmładzające
• regenerujące
• redukujące zmarszczki

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• kawior
• Matrigenics.14 G
• Matrixyl™ 3000

5
 Caviar Micellar Gel

Kawiorowy żel micelarny
Idealny dla cery dojrzałej

Oczyszcza skórę dokładnie usuwając 
pozostałości makijażu. Sprawia, że skóra 
staje się gładka i odświeżona.

poj. 200 ml 36,-

4
 Caviar Micellar Tonic

Kawiorowy tonik micelarny
Łagodzi podrażnienia, przywraca skórze 
optymalne pH oraz redukuje uczucie 
ściągnięcia. Piękny, kawiorowy zapach 
relaksuje i odpręża.

poj. 200 ml 36,-

1
 Queen Lotus Cream

Krem nawilżający z lotosem
Limitowany, lekki krem nawilżający z ekstraktem 
kwiatu lotosu, rekomendowany do pielęgnacji  
skóry dojrzałej, suchej i wymagającej 
nawodnienia. Ekstrakt z lotosu daje uczucie 
świeżości, tworząc na skórze nieprzepuszczalną  
warstwę chroniącą przed szkodliwymi  
zanieczyszczeniami powietrza. Kwas hialuronowy 
i proteiny ryżowe silnie nawilżają, zmiękczają  
i wygładzają skórę, czyniąc ją jedwabiście gładką.

poj. 50 ml 139,- Edycja 
limitowana

1

2

4
5

3

2
 Matrix’14 Cream

Krem z Matrigenics.14 G aktywującym 
14 genów młodości
Aktywuje 14 genów młodości, pobudza syntezę 
białek strukturalnych macierzy komórkowej 
- kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. 
Regularne stosowanie sprawia, że skóra staje 
się jędrna i elastyczna. 

poj. 50 ml 89,- Bestseller

3
 Caviar Cream

Kawiorowy krem z perłą
Uelastycznia, odmładza i pobudza produkcję 
włókien podporowych skóry. Wyraźnie wygładza 
i rozświetla cerę perłowym blaskiem, doskonale 
przygotowując ją do nałożenia podkładu. 

poj. 50 ml 89,- Bestseller

Aktywacja  
14 genów młodości
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 Caviar Face Peeling
Kawiorowy peeling do twarzy
Papaina rozpuszcza zrogowaciały naskórek,  
a delikatne drobinki mechanicznie  
go oczyszczają. Peeling przeznaczony  
do każdego rodzaju cery.

poj. 100 ml 49,-

10
 Caviar Pearls

Perły do pielęgnacji twarzy
Luksusowy, jedwabisty żel zamknięty  
w wyjątkowej formie pereł. Wygładza zmarszczki, 
hamuje procesy starzenia i optymalnie nawilża 
skórę. Sprawia, że skóra staje się miękka 
i elastyczna.

ilość 30 szt. 54,-

11
 Face Roller System

Specjalistyczne urządzenie  
kosmetyczne
Roller przeznaczony do stosowania domowego, 
jako uzupełnienie kuracji pielęgnacyjnej. Służy 
do mikronakłuwania skóry twarzy, szyi i dekoltu. 
Skóra jest stymulowana do regeneracji, składniki 
aktywne lepiej wnikają w głąb skóry. Roller 
posiada igły o długości 0,5 mm. Do stosowania 
raz w tygodniu.

ilość 1 szt. 61,-

9
 Caviar Liquid Soap

Mydło kawiorowe
Dzięki obecności kawioru  
i gliceryny doskonale nawilża  
skórę, tworzy na jej powierzchni film  
ochronny zapobiegający utracie wody  
przez naskórek. Daje to wyraźnie odczucie  
świeżości, nawilżenia i ukojenia skóry, które 
utrzymuje się przez długi czas.

poj. 250 ml 17,-

9

10
6

7

8

11

7
 Matrix Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Caviar Face Peeling
• Matrix’14 Cream

poj. 30 ml + 15 ml 21,-

6
 Caviar Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Caviar Micellar Tonic
• Caviar Cream

poj. 30 ml + 15 ml 21,-
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SKÓRA NACZYNIOWA  
LUB Z RUMIENIEM

PROBLEM:

• skóra naczyniowa
• skóra wrażliwa
• trądzik różowaty
• skłonność do rumienia
• skóra z utratą jędrności

DZIAŁANIE:

• wzmacniające ściany  
 naczyń krwionośnych
• przeciwzapalne
• redukujące rumień

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• witamina U
• ekstrakt z ambory
• Tiliroside
• Antileukine 6®

1
 Vitamin U Pearls

Perły wzmacniające naczynia 
krwionośne
Wyjątkowa forma

Witamina U wzmacnia ściany naczyń 
krwionośnych oraz chroni przed działaniem 
czynników zewnętrznych. Bisabolol, skwalan 
oraz witamina E sprawiają, że skóra staje się 
miękka i elastyczna.

ilość 30 szt. 54,-

3
 Rose Tonic

Tonik różany z witaminą U
Regeneruje i łagodzi

Ekstrakt z ambory minimalizuje ryzyko  
powstawania teleangiektazji (trwałe rozszerzanie 
się włosowatych naczyń krwionośnych skóry, 
przeświecających przez naskórek). Tonik pozwala 
precyzyjnie oczyścić pory skórne oraz przywraca 
naturalne pH skóry.

poj. 200 ml 37,-

2
 Redless U Cream

Krem na trądzik różowaty 
z amborą i witaminą U
Uszczelnia naczynia krwionośne

Witamina U i Tiliroside stymulują procesy 
naprawcze skóry. Xeradin™ zapewnia długotrwały 
efekt nawilżenia. Kwasy omega 3, 6, 7, 9 oraz 
masło shea wzmacniają barierę hydrolipidową.

poj. 50 ml 92,-

4
 Redless U Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Rose Tonic
• Redless U Cream

poj. 30 ml + 15 ml 21,-

1

2
3

4

U jak ukojenie
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 Overnight Atopic Solution Serum

Serum na noc z kompletem  
wyciszających substancji aktywnych 
dla skóry atopowej
Regeneruje, łagodzi, nawilża i redukuje 
głębokość zmarszczek, dzięki zawartości  
3 rodzajów komórek macierzystych.

ilość 10 x 3 ml 114,-

1
 Tricelles Toner Emulsion

Tonizująca emulsja z 3 rodzajami 
komórek macierzystych
Oczyszcza, tonizuje, nawilża cerę oraz  
nie powoduje podrażnień. Olej ze słodkich 
migdałów łagodzi zaczerwienienia.

poj. 200 ml 37,-

3
 Tricelles Eye Cream

Krem pod oczy
Regeneruje, nawilża i redukuje głębokość 
zmarszczek. Witamina E działa przeciwzapalnie, 
a skwalen wzmacnia naturalną barierę 
lipidową skóry.

poj. 15 ml 75,-

4
 Tricelles Atopic Solution Cream

Krem z 3 rodzajami komórek  
macierzystych
Działa przeciwstarzeniowo, chroni skórę 
przed fotostarzeniem i stresem oksydacyjnym 
oraz zwiększa jędrność i gęstość skóry.  
Regularne stosowanie daje efekt długotrwałego 
nawilżenia i regeneracji.

poj. 50 ml 89,-5
 Tricelles Atopic Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Tricelles Toner Emulsion
• Tricelles Atopic Solution Cream

poj. 30 ml + 15 ml 29,-

SKÓRA  
ATOPOWA

PROBLEM:

• skóra wrażliwa
• skłonność do alergii
• skóra atopowa

DZIAŁANIE:

• regenerujące
• pobudzające syntezę kolagenu
• łagodzące
• nawilżające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Antileukine 6®

• Aldavine™ 5X
• komórki macierzyste  
 winorośli, jabłoni  
 i arganowca

1 2

4

5

Kuracja z 3 rodzajami komórek 
macierzystych
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OKOLIC OCZU

PROBLEM:

• zmarszczki
• zasinienia
• wiotkość skóry

DZIAŁANIE:

• przeciwstarzeniowe
• liftujące
• niwelujące cienie i „worki”  
 pod oczami

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Matrixyl™ 3000
• Baicapil™
• Actiporine 8G
• LIFTONIN®-XPRESS

5
 Concealing Eye Serum

Żelowe serum pod oczy
Zmniejsza widoczność cieni pod oczami  
oraz wygładza zmarszczki. Działa  
detoksykująco, poprawiając mikrokrążenie, 
przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco,  
wzmacnia ściany naczyń krwionośnych.

poj. 15 ml 59,-

3
 Actlift Eye Cream

Aktywnie liftujący krem pod oczy  
z diamentem
Unosi opadającą powiekę

Actiporine 8G poprawia gęstość skóry  
zmniejszając objętość zmarszczek.  
Diamentowy pył rozprasza światło, nadając 
świeży i wypoczęty wygląd. Krem widocznie 
wygładza skórę.

poj. 15 ml 71,-

6
 Eyelash Booster XXL

Odżywka stymulująca wzrost rzęs
Odżywia cebulki włosów, wzmacnia je i pogrubia. 
Zwiększa odporność rzęs i brwi. Polecana po 
zabiegach przedłużania lub zagęszczania rzęs.

poj. 4 ml 69,-

4
 Super Lift Eye Roll-On

Serum liftujące okolice oczu
Masaż chłodzącą kulką przynosi ukojenie

Zawiera LIFTONIN®-XPRESS, który dopasowuje 
się do profilu zmarszczek, wypełnia je od środka. 
Zapewnia długotrwały efekt liftu, stanowi  
doskonałą bazę pod makijaż.

poj. 15 ml 58,-

1
 Eye Multipeptide Pearls

Luksusowe perły młodości  
z multipeptydami
Wysoce skuteczny kompleks peptydowy  
na okolice ust i oczu. Wygładza, napina  
i ujędrnia skórę. Idealny do aplikacji na noc.

ilość 30 szt. 49,-

2
 Oxy Matrix Eye Cream

Dotleniający krem pod oczy
Eliminuje cienie i „worki” pod oczami

Lekki kremożel pobudzający syntezę kolagenu  
i kwasu hialuronowego na okolice oczu.  
Poprawia jędrność skóry.

poj. 15 ml 65,-

1

2

3

4
5

6

Redukcja cieni, opuchnięć  
i zmarszczek wokół oczu
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4
 Azeloglicin Tonic

Tonik z kwasami
Działa antybakteryjnie, zapobiega tworzeniu 
się zaskórników oraz reguluje pracę gruczołów 
łojowych. Zmniejsza przetłuszczanie skóry  
i łagodzi podrażnienia.

poj. 200 ml 36,-

1
 Retinol & Mandelic Acid Cream

Krem z kwasem migdałowym  
i retinolem o działaniu  
przeciwzmarszczkowym
Dla skóry dojrzałej

Delikatnie złuszcza naskórek, wygładza i rozjaśnia 
cerę. Przyczynia się do wzrostu syntezy kolagenu, 
elastyny i kwasu hialuronowego, co skutkuje 
poprawą jędrności i napięcia skóry.

poj. 50 ml 89,-

3  Liposome Salicylic & Pyruvic  
 Acid Cream
Krem z kwasem pirogronowym  
i salicylowym o działaniu  
przeciwtrądzikowym
Dla skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej

Kwas salicylowy i pirogronowy normalizują 
wydzielanie sebum, zwężają pory oraz redukują 
ilość zaskórników. Kwas azelainowy wzmacnia 
ściany naczyń krwionośnych zapobiegając 
teleangiektazjom.

poj. 50 ml 93,-

2
 Shicimic & Lactic Acid Cream

Krem z kwasem szikimowym  
i mlekowym o działaniu nawilżającym
Dla skóry suchej, z pierwszymi oznakami 
starzenia

Kwas szikimowy i mlekowy wiążą wodę  
w naskórku oraz wzmacniają barierę 
ochronną, zapobiegając odwodnieniu skóry. 
Regularne stosowanie poprawia napięcie  
skóry i wygładza zmarszczki. 

poj. 50 ml 88,-

SKÓRA  
PROBLEMATYCZNA

PROBLEM:

• utrata elastyczności i pierwsze  
 zmarszczki
• przebarwienia i nierównomierny  
 koloryt
• blizny i przebarwienia  
 potrądzikowe

DZIAŁANIE:

• wybielające
• stymulujące gruczoły łojowe
• wyrównujące strukturę skóry
• rozświetlające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• kwas szikimowy i mlekowy
• kwas salicylowy  
 w liposomach
• kwas pirogronowy
• kwas migdałowy i retinol

3

4

2
1

Kwasy zamknięte  
w liposomach
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SKÓRA TŁUSTA, MIESZANA  
I TRĄDZIKOWA

PROBLEM:

• skóra tłusta i mieszana
• skóra trądzikowa
• rozszerzone pory
• nadmiar sebum

DZIAŁANIE:

• redukujące niedoskonałości
• normalizujące
• matujące
• oczyszczające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Sytenol® A
• Canadian Willowherb™
• Pore Reductyl

2
 Max Matt Gel

Żel matujący
Zawiera kwas salicylowy

Delikatnie myje skórę, oczyszcza pory i ujścia 
mieszków włosowych. Zawarty w preparacie 
kwas salicylowy wpływa na redukcję zaskórników 
oraz ma działanie bakteriobójcze.

poj. 200 ml 35,-

4
 Max Sebum Control Cream

Krem normalizujący
Nawilża i matuje

Sytenol® A działa przeciwtrądzikowo  
i normalizująco. Pore Reductyl w połączeniu 
z kwasem salicylowym odblokowuje ujścia 
gruczołów łojowych. Ekstrakt z wierzbówki 
kiprzycy oraz olej lniany łagodzą podrażnienia 
i przyspieszają regenerację.

poj. 50 ml 61,-
5

 Max Matt Cream
Krem matujący
Idealny pod makijaż

Pore Reductyl, kwas salicylowy i kaolin 
zwężają pory i normalizują produkcję sebum. 
Krem zapewnia długotrwały efekt zmatowienia 
skóry przez cały dzień. Idealny jako baza pod 
makijaż.

poj. 50 ml 59,-

1
 Max Matt Tonic

Tonik matujący
Przywraca naturalne pH, odświeża i matuje skórę. 
Zmniejsza skłonność do zanieczyszczania się 
cery i łagodzi podrażnienia.

poj. 200 ml 35,-

3
 AHA Max Forte Peeling

Peeling z kwasami owocowymi
Skutecznie odblokowuje ujścia gruczołów 
łojowych, zapobiega zanieczyszczaniu się skóry 
i powstawaniu stanów zapalnych. Kwasy AHA 
rozpuszczają zrogowaciały naskórek, a granulki 
wosku jojoba ułatwiają jego usunięcie.

poj. 100 ml 50,-

1

2
3

4
5

Czysta, świeża i matowa skóra
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6
 Max Anti-Acne Serum

Serum przeciwtrądzikowe
Redukuje wypryski

Substancja aktywna otrzymywana z jadalnych 
nasion indyjskiej rośliny babći w połączeniu  
z kwasem salicylowym zmniejsza wydzielanie 
sebum i namnażanie bakterii, wygasza stany 
zapalne.

poj. 15 ml 50,-
10

 Acne Reductor Mask
Maska-papka redukująca zmiany 
trądzikowe
Punktowa maska silnie redukuje wypryski. 
Likwiduje stany zapalne, zmniejsza  
zaczerwienienia oraz działa antybakteryjnie.

poj. 30 ml 58,-

11
 Acne Control Cover

Korektor dla cery trądzikowej
Antybakteryjny preparat maskuje  
niedoskonałości, zaczerwienienia i przebarwienia 
skóry, a praktyczny dozownik umożliwia  
higieniczną aplikację. Dopasowuje się do karnacji.

poj. 5 ml 32,-

6

7

8

9

10

11

7
 Max Dermasebum Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Max Matt Tonic
• Max Sebum Control Cream

poj. 30 ml + 15 ml 21,-

8
 Max Matt Effect Mini Set

Idealny w podróży 

Zestaw zawiera: 
• Max Matt Gel
• Max Matt Cream

poj. 30 ml + 15 ml 21,-

9
 Silicon Brusher

Elektryczna szczoteczka myjąca  
do twarzy. Posiada zbiorniczek  
z pompką na żel. 

Ilość 1 szt. 199,-
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PIELĘGNACJA  
CIAŁA

PROBLEM:

• nadmiar tkanki tłuszczowej
• cellulit
• rozstępy
• sucha skóra
• utrata jędrności skóry

DZIAŁANIE:

• wyszczuplające, ujędrniające 
• nawilżające 
• redukujące rozstępy
• redukujące cellulit

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Isocell™ Slim
• BODY3 COMPLEX™
• Liporedux
• VOLUFORM™

2
 Caviar Slim Balm

Kawiorowy balsam do ciała
Zawiera Isocell™ Slim i LIPOREDUX, które  
detoksykują i wyszczuplają, stymulując spalanie 
tkanki tłuszczowej. Ekstrakty z alg i kawioru 
nawilżają oraz odżywiają skórę. 

poj. 200 ml 56,-

4
 Marine Slim Salt Peeling

Morski peeling do ciała
Peeling solny do ciała. Pobudza krążenie, 
detoksykuje i optymalnie przygotowuje ciało 
do zabiegów wyszczuplających. 

poj. 250 ml 54,-

3
 Cappuccino Slim Sugar Peeling

Kawowy peeling do ciała
Peeling cukrowy przeznaczony do pielęgnacji 
ciała. Redukuje cellulit i poprawia mikrokrążenie. 
Wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. 

poj. 250 ml 54,-

5
 Ice Gel Excess

Chłodzący żel do ciała
Działa wyszczuplająco, poprzez ograniczenie 
gromadzenia się tłuszczu w newralgicznych 
partiach ciała - pośladki, brzuch i uda - oraz 
zmniejsza widoczność cellulitu. Polecany 
osobom z kruchymi naczyniami krwionośnymi 
oraz żylakami. 

poj. 200 ml 53,-

6
 Thermo Gel Cayenne

Żel do ciała z wyszczuplającym 
pieprzem cayenne
Termoaktywne wyszczuplenie

Termoaktywny, wyszczuplający żel do ciała 
redukujący nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulit. 
Pobudza przemianę materii i redukuje obrzęki.

poj. 200 ml 53,-
7

 No More Hair Silver Emulsion
Srebrna emulsja opóźniająca odrost 
włosów
Wydłuża czas między depilacjami. Capislow™ 
i enzym papaina opóźniają odrost włosów. 
Neutrazen™ i srebro zapobiegają stanom 
zapalnym, podrażnieniom i wrastaniu włosów.

poj. 100 ml 49,-

1
2

3
4

6 7

1
 Caviar Push Up Cream

Ujędrniający krem do biustu  
z efektem push-up
Zawiera VOLUFORM™, który w pierwszej 
fazie detoksykuje skórę, w drugiej ujędrnia, 
a w trzeciej wspomaga wzrost komórek 
tłuszczowych. Krem modeluje biust, nawilża 
i wygładza skórę. 

poj. 200 ml 62,-
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 Ready2Go Gel

Żel pod prysznic i szampon 3 w 1 
dla mężczyzn
Do mycia ciała, twarzy i włosów

Doskonale oczyszcza i jednocześnie pielęgnuje. 
Odmładza i regeneruje. Zapobiega powstawaniu 
podrażnień i stanów zapalnych. Ujędrnia, 
wygładza i rozjaśnia skórę. 

poj. 200 ml 25,-

3
 Power Matt Cream

Lekki krem matujący dla mężczyzn

Absorbuje nadmiar sebum

Szybko się wchłania pozostawiając skórę 
elastyczną, zapewnia jej matowy wygląd  
przez cały dzień.

poj. 50 ml 73,-
4

 Power Hydro Cream

Nawilżający krem dla mężczyzn

Łagodzi podrażnienia i usuwa zaczerwienienia

Redukuje uczucie szorstkości skóry, efektywnie 
zwiększa jej nawilżenie i zapobiega ponownemu 
odwodnieniu.

poj. 50 ml 73,-

1
 Power Anti Age Cream

Krem przeciwzmarszczkowy  
dla mężczyzn
Pozwala zachować młodzieńczy wygląd

Optymalnie nawilża i chroni przed utratą 
wilgoci. Neutrazen™ łagodzi podrażnienia 
i zaczerwienienia skóry.

poj. 50 ml 80,-

2
 Power Eye Cream

Krem pod oczy dla mężczyzn

Natychmiastowo napina skórę, rozjaśnia 
cienie i redukuje „worki” pod oczami.  
Zapobiega procesom starzenia się skóry.

poj. 15 ml 59,-

5
 After Shave Comfort Balm

Balsam łagodzący po goleniu

Łagodzi podrażnienia, likwiduje zaczerwienienia. 
Szybko się wchłania, matuje i orzeźwia skórę.

poj. 100 ml 55,-

SKÓRA MĘSKA PROBLEM:

• podrażnienia
• wrastanie włosów
• błyszczenie skóry
• szara, zmęczona cera

DZIAŁANIE:

• zapobiegające podrażnieniom
• regenerujące
• matujące
• nawilżające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• Xeradin™
• Neutrazen™
• Suberlift™
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PIELĘGNACJA  
CIAŁA

PROBLEM:

• skóra sucha i atopowa
• cellulit
• utrata jędrności

DZIAŁANIE:

• nawilżające
• antycellulitowe
• ujędrniające

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• ekstrakt z kawioru
• Matrigenics.14 G
• roślinne komórki macierzyste
• Femitim

2  Dla skóry z nadmiarem tkanki  
 tłuszczowej

Barbados Shower Gel

poj. 200 ml 22,-
Barbados Body Cream

poj. 200 ml 51,-

3  Dla skóry atopowej i ekstremalnie  
 suchej

Lafayette Shower Gel

poj. 200 ml 22,-
Lafayette Body Cream

poj. 200 ml 51,-

1  Dla skóry suchej i odwodnionej

Boracay Shower Gel

poj. 200 ml 22,-
Boracay Body Cream

poj. 200 ml 51,-

5  Dla skóry dojrzałej

Matrix Shower Gel

poj. 200 ml 22,-
Matrix Body Cream

poj. 200 ml 51,-

6  Dla każdego rodzaju skóry

Femitin Intimo

poj. 250 ml 25,-
Caviar Shower Gel

poj. 200 ml 22,-
Caviar Body Cream

poj. 200 ml 51,-

1 2 3 65

4  Dla mężczyzn

Męski żel pod prysznic 

Zawiera Neutrazen™ i jony srebra, które  
regenerują skórę i działają antyseptycznie 
oraz łagodzą i zapobiegają tworzeniu się 
stanów zapalnych.

Silver Men Shower Gel

poj. 300 ml 25,-

4
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SKÓRA DŁONI 
i STÓP

PROBLEM:

• sucha skóra dłoni/stóp
• łuszcząca się skóra dłoni
• wiotka skóra dłoni
• pocenie się stóp i maceracja  
 naskórka

DZIAŁANIE:

• nawilżające i zmiękczające
• regenerujące 
• liftujące

SKŁADNIKI AKTYWNE:

• ekstrakt z kawioru
• ekstrakt Portulaca oleracea
• Suberlift™
• kwas hialuronowy
• mocznik, kwas mlekowy i salicylowy

4
 Manus Acid Peel

Żelowy peeling do dłoni
Żelowy peeling z kwasem hialuronowym 
oraz drobinkami bambusa. Dzięki zawartości 
kwasu mlekowego delikatnie eksfoliuje  
i wygładza naskórek oraz niweluje przebarwienia.

poj. 100 ml 30,-

1
 Portulacia Hand Pack

Błyskawiczny zabieg pielęgnacyjny 
w rękawiczkach
Unikatowa maska regeneruje, nawilża  
i intensywnie pielęgnuje skórę dłoni.

ilość: 1 para 20,-

2
 Manus Lift Cream

Nawilżająco-liftujący krem  
do dłoni
Intensywnie regeneruje delikatną skórę 
dłoni. Poprawia jędrność, elastyczność  
oraz sprawia, że skóra staje się napięta  
i wygładzona.

poj. 100 ml + rękawiczki 36,-3
 Portulacia Hand Cream

Krem intensywnie regenerujący  
do pielęgnacji dłoni
Łagodzi podrażnienia wywołane przede 
wszystkim przez detergenty, zabezpiecza 
przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych. Pozostawia skórę gładką 
i nawilżoną na długi czas.

poj. 100 ml + rękawiczki 36,-

1
 30% Urea Foot Cream

Zmiękczająco-nawilżający krem  
do stóp z mocznikiem
Intensywnie nawilża dzięki 30% stężeniu 
mocznika. Polecany do pielęgnacji bardzo 
suchej skóry stóp, dłoni, kolan i łokci.

poj. 100 ml 36,-
3

 Rich Foot Ointment
Kosmetyczna maść na pęknięcia
Chroni przed wysuszeniem i zapobiega 
pękaniu skóry stóp, łokci i kolan. Naturalne 
olejki i woski przyspieszają regenerację. 
Maść polecana do stosowania na noc.

poj. 75 ml 36,-

2
 Exfoliating Foot Mask

Eksfoliująca maska do stóp  
w skarpetach
Wygładza i regeneruje skórę stóp.  
W krótkim czasie usuwa zrogowacenia.

ilość: 1 para 25,-

1

2
1

3

2

3 4



LIMITOWANE ZESTAWY ŚWIĄTECZNE

Clarena Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Clareny 2  
51-361 Wrocław, Wilczyce  
tel. 71 328 07 11   www.clarena.pl   www.e-clarena.eu   ClarenaCosmetics

6  
Yvette Set 260,- 159,-

1  
EGF Gold Set 168,- 129,-

2  
Caviar Set 179,- 129,-

3  
Poison Set 184,- 129,-

4  
Hyaluron 3D Set 102,- 75,-

5  
Body Advanced Set 127,- 95,-

7  Naturalis Set   
 dla skóry wrażliwej 208,- 149,-

9  Naturalis Set   
 dla skóry dojrzałej 208,- 149,-8  

Men Set 157,- 119,-


