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Szanowni Państwo,
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA powstało
w 1997 roku w Krakowie.
Dzisiaj nasza oferta to ponad 450 dermo–kosmetyków do
pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Wyjątkową propozycję stanowią
kosmetyki profesjonalne przeznaczone wyłącznie do salonów
i szkół kosmetycznych, oraz ośrodków odnowy biologicznej
Wellness & SPA. Powstają pod czujnym okiem specjalistów dla
których kosmetologia jest przede wszystkim prawdziwą pasją.
Zapewniają komplementarny program zabiegów kosmetycznych
przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, oparty na nowoczesnych
preparatach i niezwykłych, autorskich masażach.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli wyjątkowość linii kosmetycznych
W kreacji nowych preparatów łączymy moc wyjątkowo korzystnych
dla zdrowia i urody naturalnych składników roślinnych, oraz
nowatorskie osiągnięcia kosmetologii. Wysoką skuteczność
naszych kosmetyków potwierdza szereg badań aplikacyjnych,
stała współpraca z wybitnymi specjalistami, wiele cennych nagród,
sukces handlowy i przede wszystkim bardzo dobra opinia i zaufanie
stale rosnącej liczby zadowolonych klientów w kraju i za granicą.

Nagroda
SUPERPRODUKT
ŚWIATA KOBIETY
za Truskawkowy
zabieg na ciało
SPEŁNIONA
OBIETNICA

Nagroda
BEAUTY PREMIUM 2013
za PODOLOGIC HERBAL
specjalistyczną linię
do pielęgnacji stóp

Nagroda
ZŁOTY KROKUS 2013
za Truskawkowy
zabieg na ciało
SPEŁNIONA
OBIETNICA

Podstawą wszystkich kosmetyków Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych FARMONA są czyste składniki roślinne pozyskiwane
ze źródeł odnawialnych, standaryzowane ekstrakty o wysokim
stopniu czystości ekologicznej – w optymalnych stężeniach
dla zapewnienia maksymalnej skuteczności i bezpieczeństwa
stosowania. Składniki aktywne są precyzyjnie dobrane i wzajemnie
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się uzupełniają, aby zapewnić pielęgnację „w zgodzie z naturą”,
a więc wzmocnić naturalne mechanizmy i przywrócić skórze
równowagę. Do naszych kosmetyków dodajemy Inulinę z korzenia
cykorii, która ułatwia utrzymanie równowagi naturalnej flory
bakteryjnej co zdecydowanie pomaga w pięknym wyglądzie skóry.
Tworzymy preparaty bez parabenów, alkoholi, olejów mineralnych,
silikonów, sztucznych barwników. Od początku działalności
wykluczono składniki testowane na zwierzętach.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
Zakład Produkcyjny
czyli dbałość o środowisko naturalne

Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego gwarantującego
najwyższe standardy produkcji oraz jakości produkowanych
wyrobów zakończyła się w 2011 r. Usytuowany jest on w Wysokiej
koło Rabki Zdrój, na ekologicznie czystych terenach, z widokiem
na Tatry. Dział kontroli jakości nadzoruje każdy etap powstawania
preparatów w trosce o jego czystość mikrobiologiczną
i bezpieczeństwo stosowania. Dla Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych FARMONA ochrona natury to warunek konieczny
przy procesie tworzenia produktów kosmetycznych. Stosuje
procedury ekologicznej produkcji, korzysta z najnowszych
zdobyczy technologii, aby kosmetyki były innowacyjne, dobrze
służyły konsumentom i środowisku.
Naturalne kosmetyki to nie tylko naturalny skład, ale również
odpowiedni proces produkcji. Dlatego w zakładzie produkcyjnym
zostały wdrożone rozwiązania przyjazne środowisku. Posiada on
własne ujęcie górskiej wody źródlanej, stosuje energooszczędne
i ekologiczne urządzenia produkcyjne, automatykę budynkową
i nowoczesne technologie.
Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań są
liczne nagrody i wyróżnienia jakie Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych FARMONA otrzymało podczas swojej działalności,
m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 2012 za Ład
Korporacyjny i Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, wielokrotnie
przyznawany tytuł Solidna Firma, Gazela Biznesu, Znak Jakości QI
Quality International, Krakowski Dukat, Firma Dobrze Widziana,
Produkt Roku, Medal Europejski i wiele innych zarówno dla
kosmetyków jak i usług.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008, ISO 22716:2007 (GMP)

Używamy opakowań, których utylizacja będzie wywoływać jak
najmniejszy wpływ na środowisko, większość może być powtórnie
przetwarzana bądź użyta do wyprodukowania podobnego
produktu. Stosujemy procedury obligujące pracowników do
optymalizacji zużycia energii elektrycznej oraz wody. Wśród
partnerów biznesowych podnosimy świadomość i promujemy
zachowania proekologiczne.
Chcesz zobaczyć jak produkujemy
kosmetyki dla Ciebie?
Jesteś kosmetologiem, kosmetyczką
lub słuchaczem szkoły kosmetycznej?
Umów się na wizytę u Nas poprzez
swojego Dystrybutora lub Wykładowcę!
Serdecznie zapraszamy.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
Hotel Business & SPA
czyli harmonia ciała, umysłu i duszy

W roku 2007 Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
rozpoczęło nowy etap działalności, otwierając w Krakowie
czterogwiazdkowy FARMONA Hotel Business & SPA z zapleczem
konferencyjnym i szkoleniowym dla kosmetologów i kosmetyczek
oraz dwustumetrowym obszarem FARMONA Wellness &SPA.
Kameralne miejsce dla 60 osób jest idealne dla tych, którzy cenią
wysmakowane proste wnętrza, dyskretną opiekę personelu i troskę
o niepowtarzalność każdej chwili. Indywidualnie aranżowane
pokoje w mocnych kolorach natury, tętnią żywiołami ognia i wody.
Restauracja Magnifica oraz autorskie rytuały piękna, opracowane
specjalnie na potrzeby naszego SPA przez indonezyjskich mistrzów,
pozwalają zbliżyć się do natury i osiągnąć wewnętrzną harmonię.
Tu najdoskonalej uwidacznia się leżąca u podstaw filozofii
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA symbioza
z naturą i wiara w to, że jest ona niewyczerpanym źródłem urody
i relaksu. Jej siła bijąca ze stuletnich drzew w parku otaczającym
hotel przenika do wnętrza SPA, które staje się metaforycznym
ogrodem. Tu indonezyjskie terapeutki, absolwentki najlepszych
szkół masażu i naturalnych terapii na wyspie Bali, zadbają o ciało,
umysł i duszę.
Podejmując się budowy hotelu Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych FARMONA stworzyło wokół niego 4000 m2 parku
lasu i 2000 m2 łąki. Lokalizacja obiektu, w niewielkiej odległości od
głównych arterii komunikacyjnych regionu, jest jego dodatkową
zaletą, uzupełnioną ciszą i spokojem własnego parku z dębami
i sosnami posiadającymi status żywych pomników przyrody. O ten
status firma wystąpiła 5 lat temu tworząc ogromną ilość badań
i dokumentów, by móc jeszcze mocniej na przyszłe pokolenie
zabezpieczyć drzewa przed ewentualną wycinką. Status pomników
przyrody i potwierdzające to tabliczki drzewa posiadają od roku
2011. Wszyscy pracownicy uczestniczyli w dosadzaniu nowych
roślin w parku otaczającym hotel.
3

FARMONA PROFESSIONALFILOZOFIA FIRMY

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli sprzedaż kosmetyków w kraju i za granicą
Dzięki niepowtarzalnym recepturom zapewniającym skuteczność,
bezpieczeństwo stosowania i wydajność preparatów, a także
profesjonalnej obsłudze i przejrzystości dystrybucji, grono
naszych zadowolonych klientów w kraju i za granicą stale
rośnie. Eksportujemy swoje produkty m.in. do Australii, Korei
Południowej, Turcji, Grecji, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Norwegii, Niemiec, Austrii, Łotwy, Gruzji,
Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Azerbejdżanu, Rosji, Irlandii,
Hiszpanii, Portugalii, Czech, Słowacji oraz na Białoruś, Litwę i Cypr.
W przypadku rynków takich jak USA, Ukraina czy Kazachstan
nastąpił znaczny wzrost obrotów. Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych FARMONA bierze udział w międzynarodowych
targach i zdobywa certyfikaty poświadczające wysoką jakość
produkowanych kosmetyków.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli radość tworzenia dla kogoś
Korzystając z potencjału kadry zawodowej, zaplecza produkcyjnego
oraz know–how firma poszerzyła obszar działalności o tworzenie
marek własnych na zlecenie zewnętrznych kontrahentów.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA oferuje
kompleksową usługę począwszy od opracowania koncepcji
produktów, stworzenia receptur, grafiki po produkcję
kosmetyków oraz opracowanie i wdrożenie strategii promocyjnej
i pro–sprzedażowej.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli działalność edukacyjna
Firma posiada nowoczesne laboratorium kontroli jakości oraz
laboratorium mikrobiologii. Tym samym słuszne było podpisanie
umów naukowo–badawczych z kilkoma prestiżowymi uczelniami
wyższymi. Tu młodzi adepci kosmetologii otrzymują duże
wsparcie przy pisaniu prac licencjackich, magisterskich oraz
doktoranckich. Wspólnie z uczelniami wyższymi organizujemy
konferencje naukowe, wykłady wchodzące w program nauczania,
dni otwarte dla przyszłych studentów, którzy stoją przed wyborem
kierunku studiów. Standardem działu kosmetyki profesjonalnej
jest organizacja wyjątkowych szkoleń dla osób chcących
poszerzyć swoją specjalistyczną wiedzę oraz zdobyć certyfikaty
potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
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Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli działalność społeczna i charytatywna
Firma jest aktywnym członkiem organizacji prospołecznych, m.in.
Lions Club International, PKPP Lewiatan, BCC. Organizacje te
pozyskują fundusze na cele charytatywne, realizują ogólnoświatowe
programy zapobiegania patologiom społecznym, budują
i wyposażają szpitale, fundują stypendia dla uzdolnionej młodzieży,
dożywiają dzieci i bezdomnych. Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych FARMONA angażuje się również w liczne programy
i projekty społeczne o charakterze ogólnopolskim jak i lokalnym.
Nie zapomina o potrzebujących, współpracując z licznymi
organizacjami pozarządowymi. W ostatnich latach intensywnie
stara się wspierać inicjatywy chroniące bezcenne ludzkie zdrowie
i życie, a szczególnie tych najmłodszych.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA podjęło
współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
im. prof. Zbigniewa Religii, przy obchodach 20–lecia Fundacji
wspierając koncert i wydanie płyty „Cudowny Świat”, wspomagając
tym samym budowę sztucznej komory serca dla dzieci.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA wsparło
Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie poprzez sponsoring
koncertu charytatywnego, z którego dochód przeznaczony został
na budowę sali hybrydowej. Będzie w niej można przeprowadzać
najbardziej skomplikowane operacje.

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli promotor zdrowego trybu życia
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona zachęca do
aktywnego spędzania czasu, promując zdrowy tryb życia oraz
sponsorując wydarzenia sportowe: amatorskie i profesjonalne m.in.
Cracovia Maraton, Bieg 3 Kopców, mecze drużyny koszykarek
i siatkarek Wisły Kraków.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA
czyli mecenat artystów
Firma wspomaga przedsięwzięcia kulturalne, wnosząc wkład
w rozwój kultury i sztuki. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych
FARMONA podjęło współpracę m.in. z Muzeum Narodowym
w Krakowie przy Otwarciu Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach,
Muzeum Historycznym w Krakowie, Operą Krakowską, czy
Teatrem Groteska. We wnętrzach i ogrodach FARMONA Hotel
Business & SPA w Krakowie organizowane są liczne wernisaże
i wystawy, m.in. holenderskiego multiartysty Clemensa Brielsa.
Zapraszamy do współpracy.

Współpracując ze Szpitalem św. Barbary w Sosnowcu, firma
ufundowała nagrody na aukcję z której dochód zasilił zakup
sprzętu dla centrum urazowego szpitala.
Byliśmy również partnerem Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” przy koncercie „Zaczarowanej piosenki im. Marka
Grechuty”, współpracujemy także z Fundacją „Zdążyć z Pomocą”,
„Spełnione Marzenia”, „Bo Warto” i z wieloma innymi.
Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA nie zapomina
o potrzebujących współpracując z licznymi organizacjami
pozarządowymi, m.in. Fundacją Ośrodka Transplantacji
Uniwersyteckiego
Szpitala
Dziecięcego
w
Krakowie,
Stowarzyszeniem Monar, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków
oraz hospicjami i domami opieki społecznej. Uczestniczy
w projekcie „Podaruj sobie zdrowe życie”, którego głównym celem
jest profilaktyka raka szyjki macicy.

Nagroda Gospodarcza
Prezydenta RP 2012
za Ład Korporacyjny
i Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
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EKSPLOZJA MŁODOŚCI
EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Bursztynowy zabieg liftingujący
z olejem arganowym
Ekskluzywna propozycja w pielęgnacji skóry dojrzałej, suchej,
niedotlenionej, z objawami zmęczenia i stresu. Innowacyjny
składnik preparatów Pronalen Flash Tense Plus® natychmiast
i zauważalnie napina skórę.
Długotrwale liftinguje ją i wygładza. Olej arganowy regeneruje
naskórek, chroni komórki przed utleniaczami, zapobiega
pojawianiu się bruzd. Likwiduje suchość i szorstkość skóry.
Kolagen zwiększa elastyczność skóry dodatkowo ją napinając.
Ekstrakt z bursztynu niszczy wolne rodniki, hamując proces
starzenia. Dodatkowo aktywizuje skórę zmęczoną, pobudza jej
metabolizm, dodaje energii. Przywraca blask i piękny koloryt.
Proteiny jedwabiu pozostawiają skórę jedwabiście gładką i miękką.
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Wskazania do zabiegu:
 skóra sucha, dojrzała z oznakami starzenia,
 skóra o obniżonej jędrności i sprężystości,
 zmęczona, wymagająca rewitalizacji,
 skóra niedotleniona, matowa, szara.

Efekty:
 natychmiastowe napięcie i wygładzenie skóry,
 głębokie nawilżenie i odżywienie,
 ochrona przed utleniaczami i przedwczesnym
starzeniem się skóry,
 aktywizacja skory zmęczonej, pobudzenie jej metabolizmu,
 przywrócenie blasku i pięknego kolorytu.

Preparaty do zabiegu:
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy płyn do demakijażu oczu i ust 200 ml
Peelingujące drobinki jojoby 30 g
 EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Magiczna oliwka hydrofilna 500 g
 EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Bursztynowe serum z olejem arganowym 50 g (5 g)
 EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Bursztynowa maseczka liftingująca z olejem arganowym
280 ml (10 ml)
 EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Bursztynowy krem liftingujący z olejem arganowym
SPF 15 100 ml (5 ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Krem pod oczy i na powieki 50 ml (1 ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Artysta SPF 15 100 ml (3 ml)

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Demakijaż i delikatne oczyszczanie
Kryształowym płynem do demakijażu oczu i ust należy wykonać
demakijaż tych okolic. Nanieść Magiczną oliwkę hydrofilną na skórę
twarzy, szyi i dekoltu. Krótko przemasować. Dodać odpowiednią
ilość Peelingujących drobinek JOJOBA w zależności od rodzaju
i kondycji skóry. Potem zwilżyć dłonie i ponownie przemasować
skórę. Powstałą emulsję zmyć ciepłą wodą. Osuszyć skórę.
II Etap: Masaż
Magiczną oliwkę hydrofilną nanieść na skórę objętą zabiegiem.
Wykonać masaż. Zmyć ciepłą wodą. Osuszyć skórę.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Bursztynowe serum z olejem arganowym wmasować manualnie,
jonoforezą lub przy użyciu ultradźwięków. Następnie przy
pomocy pędzli lub dłoni należy nanieść równomiernie kryjącą
warstwę Bursztynowej maseczki liftingującej z olejem arganowym.
Pozostawić do wchłonięcia, nie zmywać. Ewentualny nadmiar
odcisnąć chusteczką kosmetyczną. Zabieg ten można wzbogacić
o Algi Oceaniczne Ekskluzywną maskę z olejem arganowym którą
nakładamy po aplikacji Bursztynowego serum.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Krem pod oczy i na powieki nanieść delikatnie na okolicę oczu.
Następnie zaaplikować Bursztynowy krem liftingujący z olejem
arganowym na twarz, szyję i dekolt, a po jego wchłonięciu Artystę
z linii Akademia Piękna na zakończenie zabiegu.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Pronalen Flash Tense Plus®, olej arganowy, ekstrakt z bursztynu,
proteiny jedwabiu, kolagen, koenzym Q10, Hydromanil®,
koralowa alga czerwona, wit.E, Inulina.
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NASYCONE PRAGNIENIE
NASYCONE PRAGNIENIE
Głęboko nawilżający zabieg na twarz
Wyjątkowy zabieg przeznaczony do każdego typu cery niezależnie
od wieku. Nowatorskie połączenie wyselekcjonowanych
składników aktywnych intensywnie i długotrwale nawilża
przywracając komfort i sycąc pragnienie nawet najbardziej
przesuszonej skóry.
Obecny w recepturze kwas hialuronowy zapobiega utracie wilgoci
z głębszych warstw naskórka dzięki czemu odzyskuje ona jędrność.
Po zabiegu skóra pozostaje jedwabiście gładka i miękka.
Preparaty do zabiegu:
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy płyn do demakijażu oczu i ust – poj. 200ml
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowe mleczko do demakijażu – poj. 500 ml (10 ml)
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy tonik nawilżający – poj. 500 ml (10 ml)
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu
– poj. 500 ml (10 ml)
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy peeling do twarzy – poj. 300 ml (7 ml)
 NASYCONE PRAGNIENIE
Kolagenowy krem do masażu – poj. 500 ml ( 20 ml)
 NASYCONE PRAGNIENIE
Serum intensywnie nawilżające – poj. 100 ml (4 g)
 NASYCONE PRAGNIENIE
Kolagenowa maska algowa – poj.190 g
(ok. 2,5 miarki na 3 miarki wody)
 NASYCONE PRAGNIENIE
Nawilżająco–ujędrniająca maseczka
z kwasem hialuronowym – poj.250 ml (ok. 10 ml)
 NASYCONE PRAGNIENIE
Krem intensywnie nawilżający – poj. 300 ml (ok. 5 ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Artysta – poj. 100 ml (2 ml)
Składniki aktywne zastosowane w linii:
Kolagen morski i elastyna, Hydromanil®, liposomy z kwasem
hialuronowym, proteinami jedwabiu i olejem arganowym,
ekstrakt z alg, Wit. E, Pantenol, olej ze słodkich migdałów, Inulina,
Alantoina.
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Wskazania do zabiegu:
 skóra sucha, zmęczona,
 skóra wymagająca regeneracji,
 po nadmiernej ekspozycji słonecznej lub w solarium,
 skóra niedotleniona, szara (tzw. skóra palacza),
 potrzeba relaksu i odprężenia.
Efekty:
 głębokie nawilżenie skóry,
 wygładzenie zmarszczek,
 rozjaśnienie, odmłodzenie oraz regeneracja skóry,
 poprawa sprężystości i elastyczności naskórka.
PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Demakijaż i głębokie oczyszczanie
Kryształowym płynem do demakijażu oczu i ust należy
wykonać demakijaż tych okolic. Następnie należy nanieść
Kryształowe mleczko do demakijażu na skórę twarzy, szyi
i dekoltu. Krótko przemasować. Przy użyciu Kryształowego
toniku nawilżającego należy dokonać tonizacji. Następnie należy
zaaplikować Kryształowy peeling na skórę objętą zabiegiem.
Krótko przemasować. Zmyć i osuszyć skórę.
II Etap: Masaż
Na twarz, szyję i dekolt nanieść Kolagenowy krem do masażu.
Wykonać masaż. Odtłuścić skórę przy użyciu Kryształowego
toniku nawilżającego.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
(maski mogą być stosowane jedna po drugiej
lub wymiennie)
Serum intensywnie nawilżające wmasować manualnie, jonoforezą
lub przy użyciu ultradźwięków. Połączyć Kolagenową maskę
algową z wodą mineralną do uzyskania odpowiedniej gęstości.
Nanieść na skórę objętą zabiegiem pozostawiając wolne otwory
nosowe. Pozostawić do zastygnięcia na ok. 20 minut. Po zdjęciu
maski w celu dopełnienia zabiegu należy zaaplikować Nawilżająco–
ujędrniającą maseczkę z kwasem hialuronowym. Pozostawić do
wchłonięcia, nie zmywać.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Krem intensywnie nawilżający nanieść na twarz, szyję i dekolt,
a po jego wchłonięciu Artystę z linii Akademia Piękna
na zakończenie zabiegu.
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TRUFLE I SZAMPAN
TRUFLE I SZAMPAN
Zabieg bankietowy rozjaśniająco–przeciwzmarszczkowy
Wyjątkowo skuteczny zabieg bankietowy, przeznaczony
dla skór tzw. „miejskich”, po dużej ekspozycji słonecznej
i z przebarwieniami. Dzięki aktywnym składnikom z białych trufli
uzyskujemy poprawę jędrności i elastyczności skóry, wygładzenie
zmarszczek oraz rozświetlenie cery. Zabieg stosowany w serii daje
znaczną poprawę kondycji skóry i rozjaśnienie.
Preparaty do zabiegu:
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy płyn do demakijażu oczu i ust – poj. 200ml
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowe mleczko do demakijażu – poj. 500 ml (10 ml),
lub KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Woda micelarna do demakijażu twarzy i oczu – 500 ml (10 ml)
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy tonik nawilżający – poj. 500 ml (10 ml)
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy peeling do twarzy – poj. 300 ml (ok 7 ml)
 TRUFLE I SZAMPAN
Truflowa emulsja do masażu twarzy – poj. 500 ml (ok 30 ml)
 TRUFLE I SZAMPAN
Serum rozjaśniająco–wygładzające – poj. 30 ml (3 ml)
 TRUFLE I SZAMPAN
Maska algowa rozświetlająco–wygładzająca – poj.170 g (20 g)
 TRUFLE I SZAMPAN
Truflowy krem przeciwzmarszczkowy – poj. 300 ml (5ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Artysta – poj. 100 ml (2 ml)
Wskazania do zabiegu:
 skóra wiotka z widocznymi objawami starzenia,
 zmarszczki strukturalne i mimiczne,
 zmniejszona jędrność i napięcie skóry,
 plamy soczewicowate,
 przebarwienia posłoneczne i pozapalne (potrądzikowe),
 ostuda hormonalna,
 cera szara np. palacza.
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Efekty:
 opóźnienie procesu starzenia,
 poprawa napięcia i jędrności naskórka,
 poprawa owalu twarzy,
 pobudzenie do prawidłowej keratynizacji naskórka
 rozjaśnienie przebarwień,
 wyrównanie kolorytu skóry.
PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Demakijaż i delikatne oczyszczanie
Kryształowym płynem do demakijażu oczu i ust należy
wykonać demakijaż tych okolic. Następnie należy nanieść
Kryształowe mleczko do demakijażu na skórę twarzy, szyji
i dekoltu. Krótko przemasować. Przy użyciu Kryształowego
toniku nawilżającego należy stonizować skórę. Następnie należy
zaaplikować Kryształowy peeling na skórę objętą zabiegiem.
Krótko przemasować. Zmyć i osuszyć skórę.
II Etap: Masaż
Truflową emulsję do masażu twarzy nanieść na skórę objętą
zabiegiem i wykonać masaż. Po masażu należy odtłuścić skórę przy
użyciu Kryształowego toniku nawilżającego.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Serum rozjaśniająco–wygładzające należy wmasować manualnie
lub przy użyciu ultradźwięków w okolicę objętą zabiegiem.
Połączyć Maskę algową rozświetlająco–wygładzającą z wodą
mineralną do uzyskania odpowiedniej gęstości. Nanieść ją na
całą twarz – pozostawiając wolne otwory nosowe. Pozostawić do
zastygnięcia na ok. 20 minut.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Truflowy krem przeciwzmarszczkowy zaaplikować na twarz, szyję
i dekolt, a po jego wchłonięciu Artystę z linii Akademia Piękna
na zakończenie zabiegu.
Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z białych trufli, mikrokolagen, owoce Noni, ekstrakt
z imbiru, ekstrakt z miodu, olej winogronowy, ekstrakt z liści
oliwki, olej ze słodkich migdałów, fitosterole sojowe, wit. E,
Inulina Hydromanil®, alantoina, kwas hialuronowy, pantenol,
glinka zielona, kwas hialuronowy, ceramidy.
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DERMACOS
DERMACOS
Zabieg do cery naczyniowej i wrażliwej
Zabieg o działaniu wzmacniającym i uszczelniającym naczynia
krwionośne. Dzięki składnikom aktywnym z miłorzębu
japońskiego, kasztanowca i oczaru wirginijskiego zabieg zmniejsza
nadpobudliwość i reaktywność skóry unaczynionej, wzmacnia ją
i koi podrażnienia.
Preparaty do zabiegu:
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy płyn do demakijażu oczu i ust – poj. 200 ml
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowe mleczko do demakijażu – poj. 500 ml (10 ml)
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy tonik do demakijażu – poj. 500 ml (10 ml)
 DERMACOS
Peeling enzymatyczny – poj. 100 ml (7 ml)
 DERMACOS
Żel z witaminą C do jonoforezy i ultradźwięków
– poj. 100 ml (ok. 15 ml)
 DERMACOS
Maseczka regenerująca uszczelniająca naczynka
– poj. 250 ml (10 ml)
 TECHNOLOGY
Serum na naczynka – poj.100 g (4 g)
 DERMACOS
Maska algowa na naczynka
– poj.190 g (ok. 2,5 miarki na 3 miarki wody)
 ALGI OCEANICZNE
Przeciwzmarszczkowo–drenująca maska pod oczy
– poj.120 g (1 miarka na 15 ml letniej wody)
 DERMACOS
Krem wzmacniający do cery naczynkowej – poj. 250 ml (5 ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Artysta – poj. 100 ml (2 ml)
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Wskazania do zabiegu:
 cera wrażliwa, naczyniowa,
 teleangiektazje,
 skóra nadmiernie reaktywna, reagująca
na czynniki zewnętrzne,
 skłonność do trądziku różowatego,
 kuracja uszczelniająca naczynia krwionośne,
 podrażnienia, nagłe reakcje alergiczne.

Efekty:
 wzmocnienie i uszczelnienie naczyń krwionośnych,
 redukcja napadowych rumieni,
 zwiększenie immunoprotekcji skóry,
 złagodzenie podrażnień,
 wyrównanie kolorytu skóry,
 ochrona przed negatywnym działaniem
 środowiska zewnętrznego.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Demakijaż
Kryształowym płynem do demakijażu oczu i ust należy wykonać
demakijaż tych okolic. Następnie należy nanieść Kryształowe
mleczko do demakijażu na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Krótko przemasować. Przy użyciu Kryształowego toniku
nawilżającego należy dokonać tonizacji skóry objętej zabiegiem.
Zmyć i osuszyć skórę.
II Etap: Delikatne oczyszczanie
Peeling enzymatyczny nałożyć na całą twarz, omijając okolice
oczu. Można zastosować go pod wapozon. Pozostawić na 7–10
minut. Zmyć i osuszyć skórę.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Serum na naczynka i Żel z witaminą C zaaplikować na skórę objętą
zabiegiem. Wykonać jonoforezę (–), zabieg z zastosowaniem
ultradźwięków, lub bardzo delikatny masaż manualny.
Połączyć Maskę algową na naczynka z wodą mineralną do
uzyskania odpowiedniej gęstości. Nanieść ją na skórę objętą
zabiegiem – z wyłączeniem okolic oczu, pozostawiając wolne
otwory nosowe. Pozostawić do zastygnięcia na ok. 20 minut.
Po zdjęciu maski należy zaaplikować Maseczkę regenerującą
uszczelniającą naczynka na ok. 15 minut.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Krem wzmacniający do cery naczyniowej nanieść na skórę objętą
zabiegiem, a po jego wchłonięciu Artystę z linii Akademia Piękna
na zakończenie zabiegu.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z kasztanowca, Pronalen AntiFatigue®, Exfocellia®,
AntiCuperose System, ekstrakt z miłorzębu japońskiego,
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, ekstrakt z guarany, Fucogel®,
masło Shea (Karite), wit. E, pantenol, mikrosfery z troxerutyną,
olej migdałowy, ekstrakt z aloesu, witamina C, Centella Asiatica,
Inulina.
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SKARBY NATURY
SKARBY NATURY
Borowinowy zabieg oczyszczający
do cery mieszanej, tłustej, trądzikowej
Głęboko oczyszczający zabieg do każdego rodzaju cery,
szczególnie polecany do tłustych, mieszanych i zanieczyszczonych.
Dzięki bogactwu borowiny w kwasy huminowe, bituminy,
aminokwasy, enzymy i liczne biopierwiastki otrzymujemy efekt
detoksyfikacji, rozpulchnienia naskórka i penetracji substancji
aktywnych. Kwasy huminowe mają działanie bakteriobójcze,
ściągające i przeciwzapalne, ponadto stymulują procesy
immunologiczne. Dodatkowo zastosowanie alg bogatych
w mikro– i makroelementy, witaminy B, C i E poprawia nawilżenie
i odżywienie skóry po tym zabiegu.
Preparaty do zabiegu:
 SKARBY NATURY
Mleczko do demakijażu z borowiną – poj. 500 ml (10 ml)
 SKARBY NATURY
Regenerujący tonik z borowiną – poj. 500 ml (10 ml)
 SKARBY NATURY
Oczyszczający peeling żelowy z borowiną – poj. 250 ml (7 ml)
 DERMAACNE
Maseczka rozpulchniająca – poj. 250 ml (15 ml)
 SKARBY NATURY
Oczyszczająca maseczka z borowiną – poj. 250 ml (15ml)
 TECHNOLOGY
Serum normalizujące – poj. 100 g (4 g)
 ALGI OCEANICZNE
Maska normalizująco–balansująca – poj. 190 g
(2,5 miarki na 3 miarki wody)
 DERMAACNE
Maseczka ściągająca – poj. 250 g (15 g)
 SKARBY NATURY
Regenerujący krem z borowiną – poj. 250 ml (5 ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Artysta – poj. 100 ml (2 ml)

Wskazania do zabiegu:
 cera mieszana, tłusta, trądzikowa,
 skóra zanieczyszczona, wymagająca detoksyfikacji,
 rozszerzone ujścia gruczołów łojowych,
 zaskórniki otwarte i zamknięte,
 skóra przetłuszczająca się z tendencją do błyszczenia,
 skóra słabo nawilżona.

Efekty:
 regulacja keratynizacji naskórka,
 głębokie oczyszczenie ujść gruczołów łojowych
i detoksyfikacja skóry,
 zwężenie porów,
 normalizacja wydzielania sebum,
 złagodzenie podrażnień,
 poprawa nawilżenia,
 wygładzenie struktury skóry i wyrównanie jej kolorytu.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Demakijaż i delikatne oczyszczanie
Kryształowym płynem do demakijażu oczu i ust należy wykonać
demakijaż tych okolic. Następnie należy nanieść Mleczko
do demakijażu z borowiną na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Krótko przemasować. Nasączyć płatki kosmetyczne Regenerującym
tonikiem z borowiną i wykonać tonizację. Następnie zaaplikować
Oczyszczający peeling żelowy z borowiną na skórę objętą
zabiegiem. Krótko przemasować. Zmyć i osuszyć skórę. Do cery
wrażliwej, naczyniowej zastosować Peeling enzymatyczny z serii
Dermacos.
II Etap: Głębokie oczyszczanie
Maseczkę rozpulchniajacą należy zaaplikować pędzlem na skórę
objętą zabiegiem. Maseczka może być użyta także pod Vapozonem,
okładem z folii, lub lampą solux z czerwonym filtrem. Zmyć po
upływie 15 minut. W celu głębokiego oczyszczenia i detoksykacji
skóry nanieść Oczyszczającą maseczkę z borowiną na twarz, szyję
i dekolt. Na maseczce wykonać masaż manualnie lub z użyciem
pędzli. Następnie zmyć i osuszyć skórę.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Serum normalizujące wmasować manualnie, jonoforezą lub przy
użyciu ultradźwięków. Połączyć Maskę algową normalizująco–
balansującą z wodą mineralną do uzyskania odpowiedniej gęstości.
Nanosimy na skórę objętą zabiegiem pozostawiając wolne otwory
nosowe. Pozostawiamy do zastygnięcia na ok. 20 minut. Po zdjęciu
maski algowej należy zaaplikować pędzlem Maseczkę ściągającą
na ok.15 min. Zmyć i osuszyć skórę. Regenerującym tonikiem
z borowiną dokonać tonizacji skóry.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Zaaplikować Regenerujący krem z borowiną, a po jego wchłonięciu
Artystę z linii Akademia Piękna na zakończenie zabiegu.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Borowina, ekstrakt z wierzby, woda oczarowa, cynk PCA,
Hydromanil®, ekstrakt z siemienia lnianego, olej Canola, olej
ze słodkich migdałów, wit. F, glinka zielona, glinka biała,
d–pantenol, Inulina.
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SKARBY NATURY
SKARBY NATURY
Borowinowy zabieg regenerująco-wygładzający
Bogactwo borowiny w zabiegu połączono z działaniem
fitohormonów, które pobudzają procesy odnowy komórek oraz
zwiększają ich zdolność do przyswajania substancji odżywczych.
Aktywizują produkcję kolagenu i elastyny, przeciwdziałając
wiotczeniu skóry i w widoczny sposób wygładzają zmarszczki.
Wzmacniają jej strukturę i przyspieszają procesy regeneracji.
Zabieg polecany po 35 roku życia.

Wskazania do zabiegu:
 cera dojrzała, po 35 roku życia,
 słaba elastyczność skóry,
 zmarszczki mimiczne i strukturalne,
 skóra matowa, zmęczona.

Efekty:
 pobudzenie komórek skóry
do produkcji włókien kolagenowych,
 spowolnienie procesu starzenia się skóry,
 pobudzenie naturalnych procesów regeneracji,
 wygładzenie zmarszczek i bruzd,
 intensywne nawilżenie i zmiękczenie naskórka,
 neutralizacja wolnych rodników,
 rozjaśnienie skóry.
Preparaty do zabiegu:
 KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
Kryształowy płyn do demakijażu oczu i ust – poj. 200 ml
 SKARBY NATURY
Mleczko do demakijażu z borowiną – poj. 500 ml (10 ml)
 SKARBY NATURY
Regenerujący tonik z borowiną – poj. 500 ml (10 ml)
 SKARBY NATURY
Oczyszczający peeling żelowy z borowiną – poj. 250 ml (7 ml)
 SKARBY NATURY
Oczyszczająca maseczka do z borowiną – poj. 250 ml (15 ml)
 TECHNOLOGY
Serum regenerujące – poj. 100 g (4 g)
 ALGI OCEANICZNE
Eksfoliująca maska rozjaśniająca – po. 190 g
(2,5 miarki proszku na 3 miarki wody)
 SKARBY NATURY
Wygładzająca maseczka z borowiną i fitohormonami
– poj. 250 ml (15 ml)
 SKARBY NATURY
Regenerujący krem z borowiną – poj. 250 ml (5 ml)
 AKADEMIA PIĘKNA
Artysta – poj. 100 ml (2 ml)
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PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Demakijaż i delikatne oczyszczanie
Kryształowym płynem do demakijażu oczu i ust należy wykonać
demakijaż tych okolic. Następnie należy nanieść Mleczko
do demakijażu z borowiną na skórę twarzy, szyi i dekoltu.
Krótko przemasować. Nasączyć płatki kosmetyczne Regenerującym
tonikiem z borowiną i wykonać tonizację. Następnie zaaplikować
Oczyszczający peeling żelowy z borowiną na skórę objętą
zabiegiem. Krótko przemasować. Zmyć i osuszyć skórę. Do cery
wrażliwej, naczyniowej zastosować Peeling enzymatyczny z serii
Dermacos.
II Etap: Głębokie oczyszczanie
Nanieść Oczyszczającą maseczkę z borowiną na twarz, szyję i dekolt.
Na maseczce wykonać masaż manualnie lub z użyciem pędzli.
Następnie zmyć i osuszyć skórę. Nasączyć płatki kosmetyczne
Regenerującym tonikiem z borowiną i wykonać tonizację.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Serum regenerujące wmasować manualnie lub przy użyciu
ultradźwięków. Połączyć Eksfoliującą maskę rozjaśniającą z wodą
mineralną do uzyskania odpowiedniej gęstości. Nanieść na skórę
objętą zabiegiem pozostawiając wolne otwory nosowe. Pozostawić
do zastygnięcia na ok. 20 minut. Po zdjęciu maski algowej
należy zaaplikować pędzlem Wygładzającą maseczkę z borowiną
i fitohormonami na ok. 15 min. Zmyć i osuszyć skórę. Nasączyć
płatki kosmetyczne Regenerującym tonikiem z borowiną, wykonać
tonizację.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Zaaplikować Regenerujący krem z borowiną, a po jego wchłonięciu
Artystę z linii Akademia Piękna na zakończenie zabiegu.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Borowina, fitohormony, koenzym Q10, kolagen z elastyną,
wit.E, ekstrakt z ananasa, ekstrakt z papai, kwas hialuronowy,
ceramidy, Inulina.

19

FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja ciała

AJURWEDA
AJURWEDA
Indyjski rytuał oczyszczająco-regenerujący na ciało
Orientalna propozycja przywracająca organizmowi równowagę
i harmonię, dzięki której zachowuje on zdrowie i witalność. Opiera
się na połączeniu niezwykle cennych dla skóry olejów roślinnych,
przypraw, ziół i olejków eterycznych. Olej z miodli indyjskiej
(NEEM) działa antybakteryjnie, łagodzi podrażnienia, zmniejsza
nadmierne łuszczenie się skóry. Olej sezamowy zawierający kwas
linolowy, witaminę B6, naturalne tokoferole pobudza metabolizm
skórny, reguluje pracę gruczołów łojowych, oczyszcza skórę
z toksyn. Olej kokosowy doskonale regeneruje skórę suchą.
Przywraca jej elastyczność, chroni przed agresywnym działaniem
słońca i wiatru. Aloes intensywnie nawilża i regeneruje, opóźniając
procesy starzenia się skóry. Lotos odświeża, tonizuje i relaksuje.
Łagodzi wrażliwą skórę ze skłonnością do podrażnień i stanów
zapalnych. Lukrecja dzięki obecności flawonoidów wykazuje
silne działanie antyoksydacyjne. Imbir pobudza mikrokrążenie
zwiększając dotlenienie i odżywienie komórek skóry. Cynamon
powoduje przekrwienie skóry, co ułatwia transport substancji
aktywnych w głąb skóry. Wibrujące połączenie rozmarynu,
lawendy i kardamonu pozostawia na skórze intrygujący, orientalny
aromat.
Ajurweda opiera się na przekonaniu, że wszystko co istnieje we
wszechświecie, powstało z pięciu wielkich żywiołów: ziemi, ognia,
wody, przestrzeni i wiatru. Z ich połączenia powstają natomiast
trzy podstawowe typy energii biologicznej tzw. dosze: Vata, Pitta
i Kapha. Każda dosza ma inne cechy charakterystyczne i funkcje,
a człowiek stanowi unikalną i wyjątkową kombinację doszy.
Właściwa identyfikacja typu energii klienta stanowi podstawę tej
holistycznej propozycji pielęgnacji.
Osobę o dominującej doszy VATA – charakteryzuje skóra sucha,
drobna i szczupła sylwetka, małe usta i suche włosy. Jej typ energii
jest połączeniem powietrza i przestrzeni – osoba ta jest dynamiczna
i niespokojna, szybko się męczy, często jest jej zimno. Śpi krótko,
niespokojnie. Jest kreatywna, miewa zmienne nastroje.
Osobę o dominującej doszy KAPHA – charakteryzuje skóra
zanieczyszczona ze skłonnością do przetłuszczania, masywna
budowa ciała, grube, gęste i błyszczące włosy oraz duże
ciemnoniebieskie lub czarne oczy. Jej typ energii jest połączeniem
wody i ziemi – osoba ta jest spokojna, tolerancyjna, bywa ociężała.
Śpi długo, spokojnie. Ma doskonałą pamięć i skłonność do tycia.
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Osobę o dominującej doszy PITTA – charakteryzuje skóra o jasnej
karnacji, skłonna do podrażnień i poparzeń, proporcjonalna
budowa ciała, jasne, rude lub jasnobrązowe włosy i zielone,
szaroniebieskie lub piwne oczy. Jej typ energii jest połączeniem
ognia i wody – osoba ta jest odważna, pewna siebie, pracowita.
Łatwo podejmuje decyzje, lubi otaczać się luksusem.
Wskazania do zabiegu:
 każdy rodzaj skóry wymagający detoksyfikacji,
 skóra sucha i bardzo sucha,
 skóra zanieczyszczona ze skłonnością do przetłuszczania,
 skóra wrażliwa ze skłonnością do podrażnień
i stanów zapalnych,
 nadaktywność,
 niskie ciśnienie,
 regeneracja skóry po agresywnym działaniu słońca, wiatru,
czy słonej wody morskiej,
 skóra niedotleniona, zmęczona, wymagająca rewitalizacji
Efekty:
 głębokie oczyszczenie skóry,
 poprawa metabolizmu i mikrocyrkulacji krwi,
 pobudzenie komórek skóry do odnowy przez eliminację
toksyn z organizmu,
 wzrost gęstości i jędrności skóry,
 intensywna regeneracja,
 odblokowanie i usunięcie głębokich napięć,
 aktywizacja systemu odpornościowego,
 pobudzenie sił witalnych organizmu,
 zwiększenie sprawności umysłowej i wydolności fizycznej,
 przywrócenie równowagi ciała, umysłu i ducha.
Preparaty do zabiegu:
 AJURWEDA
Bambusowy peeling do ciała 600 g (80 g)
 AJURWEDA
Aloesowa maska do ciała 600 g (120 g)
 AJURWEDA
VATA Olej do masażu KOKOS & IMBIR 950 ml (50 ml) lub
 AJURWEDA
KAPHA Olej do masażu SEZAM & NEEM 950 ml (50 ml) lub
 AJURWEDA
PITTA Olej do masażu MIGDAŁ & KARDAMON 950 ml (50 ml)
 AJURWEDA
Balsam do ciała z lotosem 500 ml (25 ml)

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Nałożyć Bambusowy peeling na całe ciało lub partie objęte
zabiegiem. Wykonać krótki masaż kolistymi ruchami szczególnie
uwzględniając miejsca wymagające wzmocnionej pielęgnacji
antycellulitowej i wyszczuplającej. Zmyć pod prysznicem lub
usunąć za pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Aloesową maskę nałożyć na całe ciało lub jego partie objęte
zabiegiem (dłonią lub pędzlami kosmetycznymi). Można
wmasować ją ultradźwiękami, lub zastosować pod folię okluzyjną
i koc termiczny. Po upływie 25 min. ewentualny nadmiar zmyć
wodą lub kompresem kosmetycznym. Osuszyć skórę.
III Etap: Masaż i relaks
Dokonać analizy klienta pod kątem energii biologicznej którą
reprezentuje. Wybrać olej przeznaczony do jego dominującej
doszy. Wykonać masaż całego ciała z zastosowaniem ciepłego
oleju.
Masaż powinien mieć na celu wprowadzenie energii do organizmu,
a wyprowadzenie z niego toksyn, przez przesunięcie ich do
systemów wydalniczych. Ponadto stymulację skóry do regeneracji,
stymulację mięśni do zwiększenia wydolności fizycznej, usunięcie
sztywności w stawach, odblokowanie punktów Marma, poprawę
koncentracji i sprawności intelektualnej, usunięcie napięć, stresu
i nagromadzonych emocji na wszystkich płaszczyznach. Powinien
wprowadzić w stan głębokiego relaksu, pobudzić siły witalne
organizmu, oraz uwrażliwić na sygnały płynące z ciała.
IV Etap: Pielęgnacja
Na zakończenie zabiegu nałożyć Balsam do ciała z lotosem.
Pozostawić na skórze, nie zmywać.
Składniki aktywne zastosowane w linii:
Olej z miodli indyjskiej (NEEM), imbir, lotos, olej sezamowy,
aloes, olej migdałowy, lukrecja, kora cynamonowa, olej
kokosowy, Hydromanil®, olejki eteryczne: anyżowy,
cynamonowy, lawendowy, rozmarynowy, z drzewa
herbacianego, wit. E, Inulina.
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SHIATSU
SHIATSU
Japoński rytuał wyszczupląjąco–odmładzający na ciało
Egzotyczny zabieg oparty na wyselekcjonowanych składnikach
aktywnych połączony z fenomenem ludzkiego dotyku przynosi
fizyczną i mentalną odnowę oraz uaktywnia wewnętrzne siły
witalne. Kompleks LIPOREDUCTYL® szybko i skutecznie
wspomaga procesy redukujące tkankę tłuszczową i cellulit.
Wąkrotka azjatycka pobudza metabolizm fibroblastów, stymulując
je do syntezy kolagenu i elastyny. Pobudza także syntezę kwasu
hialuronowego powodując wzrost gęstości i elastyczności skóry,
oraz poprawę jej nawodnienia. Ekstrakty z wiśni, miłorzębu
japońskiego i imbiru mają właściwości odmładzające – są
bogatym źródłem witamin A i C, potasu, wapnia, magnezu,
polifenoli i witamin z grupy B. Doskonale regenerują, wzmacniają
i poprawiają witalność skóry zmęczonej. Olej ryżowy zawierający
kwas linolowy, arachidowy, witaminę E, oryzanol i tokotrienol
przywraca skórze jędrność i elastyczność, chroni przed wolnymi
rodnikami, zapobiega przedwczesnemu starzeniu oraz pobudza
metabolizm skórny. Hydromanil® intensywnie i długotrwale
nawilża sprawiając, że skóra pozostaje jedwabiście gładka
i kaszmirowa w dotyku.
Niezwykły aromat zabiegu zabiera w daleką podróż do kraju
kwitnącej wiśni!
Preparaty do zabiegu:
 SHIATSU
Ryżowo–wiśniowy peeling do ciała 550 g (80 g)
 SHIATSU
Wiśniowa maska do ciała 600 g (120 g)
 SHIATSU
Olej do masażu JAŚMIN 950 ml (50 ml)
 SHIATSU
Jaśminowy balsam do ciała 500 ml (25 ml)
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Wskazania do zabiegu:
 przedwczesne starzenie się skóry,
 nadmierna tkanka tłuszczowa i cellulit,
 skóra niedotleniona, zmęczona, wymagająca rewitalizacji,
 pielęgnacja po zimie,
 potrzeba relaksu fizycznego i psychicznego.

Efekty:
 redukcja tkanki tłuszczowej i cellulitu,
 poprawa metabolizmu i mikrocyrkulacji
 wzrost gęstości i jędrności skóry,
 regeneracja i odmłodzenie,
 pobudzenie samouzdrawiających sił organizmu.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Nałożyć Peeling ryżowo–wiśniowy na całe ciało lub partie objęte
zabiegiem. Wykonać krótki masaż kolistymi ruchami szczególnie
uwzględniając miejsca wymagające wzmocnionej pielęgnacji
antycellulitowej i wyszczuplającej. Zwilżyć dłonie i przemasować
raz jeszcze. Zmyć pod prysznicem lub usunąć za pomocą
wilgotnego kompresu kosmetycznego.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Maskę nałożyć na całe ciało lub jego partie objęte zabiegiem
(dłonią lub pędzlami kosmetycznymi). Można wmasować
ją ultradźwiękami, lub zastosować pod folię okluzyjną i koc
termiczny. Po upływie 25 min. ewentualny nadmiar zmyć wodą
lub kompresem kosmetycznym. Osuszyć skórę.
III Etap: Masaż i relaks
Wykonać masaż całego ciała z zastosowaniem oleju Jaśmin. Masaż
powinien mieć na celu harmonizację przepływu energii w ciele,
wzmocnienie witalności, poprawę koncentracji i sprawności
intelektualnej, usunięcie blokad i nagromadzonych emocji na
wszystkich płaszczyznach, pobudzenie samouzdrawiających sił
organizmu, oraz uwrażliwienie na sygnały płynące z ciała.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Nałożyć na całe ciało Jaśminowy balsam. Pozostawić na skórze,
nie zmywać.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
kompleks LIPOREDUCTYL®, ekstrakt z wiśni, Hydromanil®,
mikrokolagen, Centella Asiatica – wąkrotka azjatycka, olej ryżowy,
miłorząb japoński, imbir, olej migdałowy, masło Shea, wit. E,
Inulina.
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SPEŁNIONA OBIETNICA
SPEŁNIONA OBIETNICA
Truskawkowy zabieg ujędrniająco–nawilżający na ciało
Tajemnica skuteczności tej niezwykłej propozycji dla ciała
i zmysłów tkwi w nowatorskim połączeniu siły i niezwykłego
aromatu jednego z najsmaczniejszych owoców lata.
Truskawka zawiera wiele składników pozytywnie wpływających
na zdrowie i urodę w postaci witamin, flawonoidów, polifenoli,
minerałów i kwasów organicznych. Szczególnie cenne w pielęgnacji
skóry są witamina C, kwas elagowy, antocyjany, katechiny
i kwercetyn. Skutecznie nawilżają, walczą z wolnymi rodnikami,
stymulują syntezę kolagenu w skórze, zwiększają gęstość skóry
właściwej, poprawiają jej jędrność i elastyczność.
Zabieg obiecuje przywrócić skórze aksamitną gładkość, cudowną
miękkość, naturalną zmysłowość i spełnia tę obietnicę. Zachwyca
efektami, innowacyjnością preparatów, łatwością wykonania,
a przede wszystkim przyjemnością malującą się na twarzach
wdzięcznych klientów.
Rytuał obejmuje głębokie oczyszczanie skóry, nasycenie jej
bogactwem składników aktywnych, otulenie skóry zapachem
czerwcowego poranka.

Wskazania do zabiegu:
 skóra sucha,
 skóra o obniżonej jędrności i elastyczności,
 skóra wymagająca regeneracji i odżywienia,
 potrzeba relaksu, odprężenia i redukcji stresu,
 skóra po ciąży oraz okresie laktacji.

Efekty:
 długotrwałe nawilżenie,
 regeneracja skóry,
 poprawa elastyczności i jędrności,
 wygładzenie i poprawa kolorytu,
 relaks i odprężenie.
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Preparaty do zabiegu:
 SPEŁNIONA OBIETNICA
Truskawkowy peeling do ciała – poj. 600 g (80 g)
 SPEŁNIONA OBIETNICA
Truskawkowe serum ujędrniające w piance
– poj. 160 ml (15 ml)
 SPEŁNIONA OBIETNICA
Truskawkowa maska ujędrniająca do ciała
– poj. 500 ml (120 ml)
 SPEŁNIONA OBIETNICA
Truskawkowy balsam nawilżająco–ujędrniający do ciała
– poj. 500 ml (20 ml)

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Truskawkowy peeling do ciała nanieść na całe ciało lub partie
objęte zabiegiem. Preparat można delikatnie podgrzać. Wykonać
krótki masaż. Następnie spłukać pod prysznicem lub usunąć za
pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego. Osuszyć skórę.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Truskawkowe serum ujędrniające w piance wmasować
w problematyczne partie ciała. Następnie na całe ciało nałożyć
maskę (pędzlami kosmetycznymi lub dłonią). Owinąć folią, okryć
kocem termicznym. Pozostawić na ok. 25 minut. Nie zmywać!
Po usunięciu folii ewentualny nadmiar preparatu ściągnąć przy
użyciu kompresu kosmetycznego.
III Etap: Relaks
Nanieść Truskawkowy balsam nawilżająco–ujędrniający do ciała
i przystąpić do wykonania masażu.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z truskawek, Kigelia Africana, kolagen, Centella Asiatica,
elastyna, olej migdałowy, bluszcz, wit.E, ekstrakt z imbiru,
pantenol, Inulina.
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MIÓD I WANILIA
MIÓD I WANILIA
Aromatyczny zabieg odżywczo–regenerujący na ciało
Doskonała propozycja dla osób, których skóra wymaga
intensywnej regeneracji. Zastosowano w nim miód bogaty
np. w sole mineralne, kwasy organiczne, białka, enzymy, witaminy
oraz cenne mikroelementy (Zn, Mn, Cu, Co). Dzięki zastosowaniu
ekstraktu z wanilii i pomarańczy delektujemy klienta wspaniałym
efektem aromaterapeutycznym. Dodatkowo pomarańcza
zadziała pobudzająco, złagodzi napięcia nerwowe oraz pozwoli
optymistycznie myśleć. Wanilia natomiast odpręży, wyciszy
i zrelaksuje.
Rytuał obejmuje peeling całego ciała, nasycenie jej bogactwem
składników aktywnych oraz masaż.

Preparaty do zabiegu:
 MIÓD I WANILIA
Peeling cukrowy do ciała – poj. 600 g (ok. 80 g)
 MIÓD I WANILIA
Miodowa maska do ciała – poj. 500 ml (ok. 120 ml)
 MIÓD I WANILIA
Waniliowo – pomarańczowe masło do ciała
poj. 500 ml (ok. 20–30 ml)
 MIÓD I WANILIA
Pomarańczowy olejek do masażu – poj. 950 ml (ok. 50 ml)
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Wskazania do zabiegu:
 skóra wymagająca głębokiej regeneracji,
 skóra sucha o zmniejszonej elastyczności,
 po nadmiernej ekspozycji na słońce,
 potrzeba relaksu i odprężenia.

Efekty:
 regeneracja i odżywienie skóry,
 poprawa jędrności i elastyczności,
 nawilżenie i wygładzenie,
 relaks i odprężenie.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Nanieść Peeling cukrowy na całe ciało lub partie objęte zabiegiem.
Wykonać krótki masaż kolistymi ruchami. Zmyć pod prysznicem
lub usunąć za pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego.
Preparat można przed zastosowaniem delikatnie podgrzać.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Nałożyć Miodową maskę na ciało – można ją delikatnie
podgrzać. Następnie owinąć folią i okryć kocem termicznym.
Pozostawić na ok. 30 minut. Spłukać pod prysznicem lub zmyć za
pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego.
III Etap: Masaż
Pomarańczowy olejek do masażu nanieść na skórę. Wykonać masaż.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Waniliowo–pomarańczowe masło do ciała nanieść na skórę objętą
zabiegiem. Pozostawić na skórze, nie zmywać.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z miodu, ekstrakt z wanilii, ekstrakt z pomarańczy,
ekstrakt z propolisu, olej z masłosza, masło Shea Karite, wosk
pszczeli, panthenol, witamina E.
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OWOCOWY RAJ
OWOCOWY RAJ
Wyszczuplający zabieg na ciało z liczi i guaraną
Owocowy Raj to prawdziwa niskokaloryczna uczta dla zmysłów.
Dzięki zastosowaniu tropikalnych, owocowych aromatów daje
niezwykłe odprężenie dla ciała i umysłu. Wiodącym składnikiem
zabiegu jest guarana, która wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.
Soczyste i egzotyczne owoce liczi, zadbają o optymalny poziom
nawilżenia skóry. Zabieg nasycony bogactwem wit. C zatroszczy
się o ochronę przeciwrodnikową skóry oraz wzmocnienie
ścian naczyń krwionośnych, stymulację kolagenu i ujędrnienie.
Latem może być wykonany jako orzeźwiający rytuał na chłodno.
Rytuał obejmuje peeling całego ciała, nałożenie wyszczuplającej
maski, masaż relaksacyjny oraz otulenie skóry aromatycznym
masłem.

Wskazania do zabiegu:
 nadmierna tkanka tłuszczowa,
 skóra wymagająca regeneracji i odżywienia,
 skóra potrzebująca energii
i dostarczenia składników pielęgnacyjnych,
 redukcja cellulitu,
 stres i przemęczenie.

Efekty:
 redukcja tkanki tłuszczowej,
 wymodelowanie sylwetki,
 pobudzenie mikrocyrkulacji krwi,
 odżywienie skóry,
 poprawa elastyczności i jędrności skóry,
 relaks i odprężenie.
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Preparaty do zabiegu:
 OWOCOWY RAJ
Peeling cukrowy do ciała z liczi – poj. 600 g (80 g)
 OWOCOWY RAJ
Wyszczuplająca maska do ciała z liczi i guaraną
– poj. 500 ml (120 ml)
 OWOCOWY RAJ
Olejek do masażu z liczi – poj. 950 ml (50 ml)
 OWOCOWY RAJ
Wyszczuplające masło do ciała z liczi i guaraną
– poj. 500 ml (30 ml)

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
W celu oczyszczenia i przygotowania skóry do absorbcji składników
aktywnych wykonać peeling cukrowy ciała. Drobinki cukru
i zmielone łupinki orzeszków macadamia intensywnie złuszczają
martwy naskórek. Następnie spłukać pod prysznicem lub zmyć za
pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
W celu głębokiego nawilżenia i odżywienia skóry nałożyć maskę
na całe ciało. Owinąć je folią, okryć kocem w celu polepszenia
absorbcji składników aktywnych. Pozostawić na ok. 30 minut.
Po upływie czasu spłukać pod prysznicem lub zmyć za pomocą
wilgotnego kompresu kosmetycznego.
III Etap: Masaż
Po zmyciu maski osuszyć skórę. Wykonać masaż relaksacyjny na
olejku do masażu lub wyszczuplającym maśle do ciała, które otuli
je ciepłymi nutami tropikalnych owoców, pozostawiając na skórze
niezwykle przyjemny aromat.
Składniki aktywne zastosowane w zabiegu:
Guarana, masło Shea (Karite), wosk pszczeli biały, imbir,
olej migdałowy, witamina C i E, ekstrakt z aloesu, Inulina.
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FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja ciała

SKARBY NATURY
SKARBY NATURY
Zabieg redukujący tkankę tłuszczową i cellulit
Zabieg borowinowy jest niezwykle efektywnym zabiegiem
antycellulitowym i ujędrniającym. Bogactwo borowiny w składniki
aktywne: kwasy huminowe, bituminy, aminokwasy, enzymy,
garbniki oraz liczne biopierwiastki – daje silne wielokierunkowe
działanie:
wyszczuplające,
ujędrniające,
bakteriobójcze,
przeciwzapalne oraz stymulujące procesy immunologiczne.
Borowina to naturalny antyoksydant. Dodatkowo zawartość
ekstraktu z łupin kakao i bluszczu przyspiesza proces redukcji
tkanki tłuszczowej i pobudza krążenie krwi. Działa ujędrniająco
na ciało.
Rytuał obejmuje peeling całego ciała, maskę borowinową
oraz masaż antycellulitowy z uwzględnieniem partii objętych
problemem, który można łączyć z techniką drenażu limfatycznego
lub bańką chińską.
Wskazania do zabiegu:
 cellulit i nadmierna tkanka tłuszczowa,
 rozstępy,
 skóra o obniżonej elastyczności,
 przy kuracjach odchudzających
i oczyszczających organizm,
 skóra wymagająca regeneracji,
 osłabienie skóry podczas diet odchudzających
i po przebytej ciąży.

Efekty:
 redukcja cellulitu i tkanki tłuszczowej,
 poprawa jędrności i elastyczności skóry,
 ujędrnienie,
 uaktywnienie przemiany materii,
 oczyszczenie organizmu z toksyn,
 zregenerowana i odmłodzona skóra.
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Preparaty do zabiegu:
 SKARBY NATURY
Żelowy peeling do ciała z borowiną – poj. 500 ml (ok. 80 g)
 SKARBY NATURY
Antycellulitowa maska do ciała z borowiną
– poj. 500 ml (120 ml)
 SKARBY NATURY
Antycellulitowy balsam do ciała z borowiną
– poj. 500 ml (30 ml)

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Żelowy peeling borowinowy nałożyć na całe ciało lub jego wybrane
partie. Wykonać kilkuminutowy masaż z wykonaniem ruchów
rozcierających. Zmyć pod prysznicem albo za pomocą wilgotnych
kompresów kosmetycznych.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Antycellulitową maskę z borowiną nałożyć na całe ciało lub
wybrane partie objęte zabiegiem. Maskę można zastosować
„na zimno” w przypadku pajączków i słabych naczyń krwionośnych
lub „na ciepło” w celu pobudzenia krążenia i głębszej penetracji
aktywnych składników. Owinąć folią (można zastosować
technikę „Body Wrap”) i pozostawić na ok. 30 minut. Spłukać
pod prysznicem lub zmyć za pomocą wilgotnego kompresu
kosmetycznego. Bardzo ważne, aby nie stosować żadnych środków
myjących.
III Etap: Masaż
Na zakończenie rytuału wykonać masaż z zastosowaniem
Antycellulitowego balsamu z borowiną, bogaty w ekstrakt z łupin
kakao. W masażu należy szczególnie skupić się na partiach ciała
objętych cellulitem i nadmierną tkanką tłuszczową. Produkt należy
wmasować do całkowitego wchłonięcia.
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FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja ciała

SKARBY NATURY
SKARBY NATURY
Zabieg modelujący na ciało z borowiną i algami
Bogactwo składników aktywnych borowiny takich jak: kwasy
huminowe, bituminy, aminokwasy, enzymy, garbniki oraz liczne
biopierwiastki sprawia, że zabieg ma działanie: wyszczuplające,
ujędrniające, bakteriobójcze, przeciwzapalne oraz stymulujące
procesy immunologiczne. Wzbogacony o algi bogate
w mikroelementy, witaminy, proteiny, lipidy oraz kwas alginowy
daje niezwykłe rezultaty nawilżenia, odmłodzenia i ujędrnienia
skóry.
Rytuał obejmuje peeling całego ciała, nałożenie maski borowinowej
z algami oraz masaż modelujący.
Wskazania do zabiegu:
 nadmierna tkanka tłuszczowa,
 utrata elastyczności i jędrności skóry,
 skóra wymagająca regeneracji po dietach odchudzających,
 skóra po przebytej ciąży i okresie laktacji,
 przy kuracjach oczyszczających organizm z toksyn.

Efekty:
 wymodelowanie sylwetki,
 głębokie nawilżenie,
 wyraźna regeneracja,
 poprawa elastyczności i napięcia skóry,
 detoksyfikacja i dotlenienie skóry.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Żelowy peeling borowinowy nanieść na całe ciało.
Wykonać kilkuminutowy masaż z wykonaniem ruchów
rozcierających. Zmyć pod prysznicem lub za pomocą wilgotnego
kompresu kosmetycznego.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Modelującą maskę nanieść pędzlem kosmetycznym lub dłońmi na
całe ciało maskę. Można zastosować ją na „zimno” w przypadku
pajączków i słabych naczyń krwionośnych lub na „ciepło”
w celu pobudzenia krążenia i głębszej absorbcji aktywnych
składników. Owinąć folią (można zastosować technikę Body
Wrap), przykryć kocem termicznym. Pozostawić na ok. 30 minut.
Spłukać pod prysznicem lub zmyć za pomocą wilgotnego kompresu
kosmetycznego. Bardzo ważne, aby nie stosować żadnych środków
myjących.
III Etap: Masaż
Na całe ciało nałożyć balsam antycellulitowy z ekstraktem z łupin
kakao i wykonać ujędrniająco –modelujący masaż. Produkt należy
wmasować do całkowitego wchłonięcia.

Składniki aktywne zastosowane w liniach borowinowych:
borowina, Regu–slim®, algi, ekstrakt z łupin kakao, bluszcz.

Preparaty do zabiegu:
 SKARBY NATURY
Żelowy peeling do ciała z borowiną – poj. 500 g (80 g)
 SKARBY NATURY
Modelująca maska do ciała z borowiną i algami
– poj. 500 ml (120 ml)
 SKARBY NATURY
Antycellulitowy balsam do ciała z borowiną
– poj. 500 ml (30 ml)
32
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FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja dłoni

EKSPRESOWA ODNOWA
EKSPRESOWA ODNOWA
Ekstremalnie wygładzający zabieg na dłonie
Ceramidy, fosfolipidy mleczne i mocznik to bukiet niezwykle
skutecznych składników aktywnych, które pobudzają skórę dłoni do
totalnej regeneracji i ujędrnienia. Ekspresowo uzupełniają niedobór
substancji odżywczych długotrwale niwelując suchość skóry.
Zmiękczają i wygładzają, zapewniają redukcję nieestetycznych
przebarwień. Pobudzają skórę do odbudowy, zapobiegają jej
ścieńczeniu i wiotczeniu. Witamina E, olej macadamia i olej
migdałowy chronią przed przedwczesnym starzeniem się
i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Wzmacniają
barierę hydro-lipidową naskórka. Ekstrakt z lilii wodnej przynosi
ulgę szorstkiej i podrażnionej skórze pozostawiając ją jedwabiście
gładką. Zapach świeżo zerwanego bzu otula dłonie na długo
poprawiając nastrój.
Wskazania do zabiegu:
 sucha, szorstka i zniszczona skóra dłoni,
 skóra dłoni narażonych na niekorzystne
działanie detergentów,
 skóra wrażliwa ze skłonnością do podrażnień
i stanów zapalnych,
 regeneracja skóry dłoni po agresywnym działaniu
słońca, wiatru, czy słonej wody morskiej,
 skóra niedotleniona, zmęczona, wymagająca rewitalizacji

Preparaty do zabiegu:
 EKSPRESOWA ODNOWA
Perełki do kąpieli z lilią i bzem - poj. 380 g (20 g)
 EKSPRESOWA ODNOWA
Peeling do dłoni z lilią i bzem – poj. 550 g (20 g)
 EKSPRESOWA ODNOWA
Kremo-maska do dłoni z lilią i bzem – poj. 500 ml (5 ml)
PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Perełkowa kąpiel
Do miseczki manicure z ciepłą wodą wsypać 1 miarkę Perełek
do kąpieli dłoni z lilią i bzem. Moczyć dłonie około 5 minut.
Dokładnie osuszyć.
II Etap: Głębokie oczyszczenie
Peeling z lilią i bzem nanieść na całe dłonie. Wykonać krótki
masaż. Zwilżyć własne dłonie i przemasować raz jeszcze. Spłukać
ciepłą wodą. Dokładnie osuszyć.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Kremo-maskę nałożyć na całe dłonie, delikatnie wmasować.
Pozostawić do wchłonięcia.
Można owinąć folią i otulić ręcznikiem. Pozostawić na 10 minut.
Można stosować pod zabiegi parafinowe.
Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z lilii wodnej, ceramidy i fosfolipidy mleczne,
mocznik, olej macadamia, olej migdałowy, wit. E, Inulina.

Efekty:
 intensywne zmiękczenie i regeneracja skóry,
 ekspresowe uzupełnienie niedoboru substancji odżywczych,
 poprawa jędrności i elastyczności skóry dłoni,
 ochrona przed starzeniem się i szkodliwym
działaniem czynników zewnętrznych,
 przywrócenie skórze jedwabistej gładkości i miękkości
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FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja dłoni

BRZOSKWINIOWE DŁONIE
BRZOSKWINIOWE DŁONIE
Zabieg nawilżająco–regenerujący na dłonie
Niezwykle aromatyczny zabieg przeznaczony dla dłoni
suchych i zniszczonych. Dzięki zawartości ekstraktu z lnu,
oleju migdałowego, kwiatów nagietka, a także protein jedwabiu
regeneruje skórę, chroni ją przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych, łagodzi podrażnienia i otula pięknym
zapachem soczystej brzoskwini.

Wskazania do zabiegu:
 przesuszona, szorstka skóra,
 dłonie zniszczone działaniem czynników zewnętrznych,
 regeneracja przy zabiegu manicure.

Efekty:
 intensywne i długotrwałe nawilżenie i odżywienie skóry,
 poprawa elastyczności i wygładzenie,
 zregenerowane i pięknie pachnące dłonie.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z miodu, olej migdałowy, proteiny jedwabiu, ekstrakt
z owoców noni, masło Shea (Karite), D–panthenol, witamina E,
alantoina, Inulina.

Preparaty do zabiegu:
 BRZOSKWINIOWE DŁONIE
Aromatyczna sól do kąpieli dłoni – poj. 600 g (20 g)
 BRZOSKWINIOWE DŁONIE
Brzoskwiniowa galaretka peelingująca – poj. 300 ml (20 ml)
 BRZOSKWINIOWE DŁONIE
Brzoskwiniowa maska do dłoni – poj. 300 ml (30 ml)
 BRZOSKWINIOWE DŁONIE
Brzoskwiniowy sorbet nawilżający – poj. 500 ml (5ml)

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Brzoskwiniowa kąpiel
Do miseczki manicure wsypać odpowiednią ilość Brzoskwiniowej
soli, wlać ciepłą wodę i moczyć dłonie około 10 minut. Po upływie
czasu dłonie wyciągnąć i osuszyć ręcznikiem.
II Etap: Głębokie oczyszczanie
Brzoskwiniową galaretkę peelingującą nałożyć na dłonie.
Delikatnie przemasować. Zmyć wodą lub wilgotnym kompresem.
Dokładnie osuszyć.
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III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Brzoskwiniową maskę nałożyć na całe dłonie i paznokcie, owinąć
folią i otulić ręcznikiem. Można nałożyć frotowe rękawiczki.
Pozostawić na około 20 minut. Ewentualny nadmiar usunąć
chusteczkami kosmetycznymi, nie zmywać. Można stosować pod
zabiegi parafinowe.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Brzoskwiniowy sorbet nałożyć na dłonie i wykonać kilkuminutowy
masaż aż do całkowitego wchłonięcia preparatu.
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EGZOTYCZNY MANICURE SPA
EGZOTYCZNY MANICURE SPA
Zabieg odżywczo–wygładzający na dłonie
Zabieg przeznaczony dla dłoni suchych i zniszczonych.
Dzięki zawartości mocznika, ekstraktu z kokosa i olejku z migdałów
bogatego w kwas oleinowy i linolowy silnie regeneruje, nawilża,
zmiękcza oraz odbudowuje płaszcz hydrolipidowy skóry.

Wskazania do zabiegu:
 sucha, szorstka skóra dłoni,
 dłonie zniszczone działaniem czynników zewnętrznych,
 regeneracja przy zbiegu manicure.

Efekty:
 nawilżenie i odżywienie skóry,
 poprawa elastyczności,
 zregenerowane i pięknie pachnące dłonie.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Głębokie oczyszczanie
Peeling cukrowy nałożyć na dłonie. Delikatnie przemasować.
Zmyć wodą lub wilgotnym kompresem. Dokładnie osuszyć.
II Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Regenerującą maskę z mocznikiem nałożyć na całe dłonie,
owinąć folią, otulić ręcznikiem, lub nałożyć frotowe rękawice.
Pozostawić na około 20 minut. Ewentualny nadmiar usunąć
chusteczkami kosmetycznymi, nie zmywać. Maskę można
stosować pod zabiegi parafinowe.
III Etap: Pielęgnacja końcowa
Regenerujący krem nałożyć na dłonie i wykonać kilkuminutowy
masaż aż do całkowitego wchłonięcia.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Olej kokosowy, olej migdałowy, ekstrakt z migdałów, mocznik,
masło Shea (Karite), alantoina, Inulina, witamina E, wosk pszczeli.

Preparaty do zabiegu:
 EGZOTYCZNY MANICURE SPA
Peeling cukrowy do dłoni – poj. 300 ml (20 ml)
 EGZOTYCZNY MANICURE SPA
Regenerująca maska do dłoni z mocznikiem
– poj. 300 ml (30 ml)
 EGZOTYCZNY MANICURE SPA
Regenerujący krem do dłoni i paznokci – poj. 500 ml (5 ml)
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FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja stóp

NIVELAZIONE
NIVELAZIONE
Zabieg antybakteryjny na stopy
Zabieg pielęgnacyjny polecany do stóp zmęczonych, słabo
nawilżonych o zgrubiałym naskórku. Dzięki zawartości
wosku pszczelego bogatego w cenne witaminy i lipidy silnie
odżywia i regeneruje. Krwawnik i szałwia lekarska decydują
o antybakteryjnym działaniu tego zabiegu.

Wskazania do zabiegu:
 dla osób narażonych na stałe obciążenie nóg,
 nadmierna keratynizacja skóry stóp,
 nadmierna potliwość stóp,
 zmęczone stopy.

Efekty:
 zmiękcza i regeneruje,
 nawilża i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry,
 zapobiega nadmiernemu poceniu,
 hamuje rozwój bakterii powodujących powstawanie
przykrego zapachu,
 odświeża i relaksuje stopy zmęczone,
 profilaktyka antybakteryjna.

PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Mineralna kąpiel
Do naczynia pedicure wsypać odpowiednią ilość Mineralnej soli
do kąpieli stóp. Wlać ciepłą wodę i moczyć stopy około 10–15
minut. Dokładnie wytrzeć i osuszyć ręcznikiem.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Wosk pszczeli, Pronalen Antifatique®, hibiskus, mydlnica
lekarska, arnika górska, melisa, krwawnik, szałwia lekarska,
mocznik.

II Etap: Głębokie oczyszczenie
Peeling do stóp nanieść na stopy, dokładnie przemasować.
Spłukać wodą i osuszyć.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Maskę zmiękczająco–wygładzającą nałożyć na całe stopy, owinąć
folią i otulić ręcznikiem. Pozostawić na 20 minut. Ewentualny
nadmiar usunąć chusteczkami kosmetycznymi, nie zmywać.
Maskę można stosować pod zabiegi parafinowe.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Antybakteryjny krem wmasować w skórę stóp do momentu
całkowitego wchłonięcia preparatu.

Preparaty do zabiegu:
 NIVELAZIONE
Mineralna sól do kąpieli stóp – poj. 1500 g (ok. 50 g na 1 zabieg)
 NIVELAZIONE
Peeling do stóp – poj. 500 ml (ok. 30 g na 1 zabieg)
 NIVELAZIONE
Zmiękczająca maska do stóp – poj. 500 ml (ok. 50 g na 1 zabieg)
 NIVELAZIONE
Antybakteryjny krem do stóp – poj. 500 ml (ok. 10 g)
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FARMONA PROFESSIONALPROCEDURY ZABIEGÓW pielęgnacja stóp

EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
Zabieg odświeżający na stopy
Aromatyczny zabieg pielęgnacyjny, który zapewni kompleksową
i szybką regenerację skóry stóp. Pozostawi je nawilżone,
wygładzone i wypoczęte.

Wskazania do zabiegu:
 skóra sucha z nadmierną keratynizacją,
 skóra wymagająca regeneracji,
 stopy zmęczone.

Efekty:
 intensywnie zmiękcza i wygładza,
 nawilża i uelastycznia skórę stóp,
 zapobiega nadmiernemu odtwarzaniu się warstwy rogowej,
 wzmacnia naturalną odporność skóry,
 relaksuje i odświeża stopy zmęczone.

Preparaty do zabiegu:
 EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
Grejpfrutowa sól do kąpieli stóp – poj.1500 g (50g)
 EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
Grejpfrutowy peeling do stóp – poj. 690 g (30 g)
 EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
Grejpfrutowa maska regenerująca do stóp – poj. 500 ml (30 ml)
 EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
Grejpfrutowy krem regenerujący do stóp – poj. 500 ml (10 ml)
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PRZEBIEG ZABIEGU:
I Etap: Grejpfrutowa kąpiel
Do naczynia pedicure wsypać odpowiednią ilość Grejpfrutowej
soli do kąpieli stóp. Wlać ciepła wodę i moczyć stopy około
10–15 minut. Dokładnie wytrzeć i osuszyć ręcznikiem.
II Etap: Głębokie oczyszczanie
Grejpfrutowy peeling nanieść na stopy, dokładnie przemasować.
Spłukać wodą i osuszyć.
III Etap: Nasycenie bogactwem składników aktywnych
Grejpfrutową maskę nałożyć na całe stopy, owinąć folią
i otulić ręcznikiem. Pozostawić na 20 minut. Nadmiar usunąć
chusteczkami, nie zmywać. Maskę można stosować pod zabiegi
parafinowe.
IV Etap: Pielęgnacja końcowa
Grejpfrutowy krem wmasować w skórę stóp do momentu
całkowitego wchłonięcia preparatu.

Składniki aktywne zastosowane w linii:
Ekstrakt z grejpfruta, lanolina, alantoina, masło Shea (Karite),
witamina E, wosk pszczeli, mocznik, Inulina.
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OPISY PREPARATÓW
DO DEMAKIJAŻU I OCZYSZCZANIA
Przygotowanie skóry do zabiegów kosmetycznych
nigdy wcześniej nie było tak szybkie, dokładne i przyjemne.
KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
KRYSZTAŁOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU OCZU I UST
poj. 200 ml
Przeznaczenie: Demakijaż oczu i ust.
Działanie: delikatnie oczyszcza skórę powiek i ust, dokładnie
usuwa nawet wodoodporny makijaż, nie podrażnia. Przebadany
dermatologicznie i oftomologicznie!
Składniki aktywne: Olej Canola, kryształ górski.
Sposób użycia: Przed użyciem należy wstrząsnąć preparatem
by wymieszać jego dwufazową formułę. Przy użyciu bawełnianych
płatków kosmetycznych delikatnie oczyścić okolicę oczu i ust.
KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
WODA MICELARNA DO DEMAKIJAŻU TWARZY I OCZU
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, makijaż wodoodporny,
sztuczne rzęsy.
Działanie: Gruntownie oczyszcza skórę z makijażu i nadmiaru
sebum. Neutralizuje ją i nawilża. Łagodzi podrażnienia. Delikatna,
bezzapachowa i bezalkoholowa formuła preparatu zapewnia
bezpieczeństwo użycia przy nawet najbardziej wrażliwej cerze. Nie
zostawia na skórze tłustego filmu, ani jej nie wysusza.
Składniki aktywne: Ekstrakt z mydlnicy, ekstrakt z lilii wodnej,
ekstrakt z aloesu, D–pantenol, Inulina.
Sposób użycia: Preparat wylewamy na bawełniany płatek
kosmetyczny. Jednym gestem oczyszczamy skórę eliminując
pozostałości makijażu bez konieczności pocierania. W przypadku
makijażu wodoodpornego pozostawiamy nasączony płatek
na 10 sekund.
KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
KRYSZTAŁOWE MLECZKO DO DEMAKIJAŻU
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery.
Działanie: Demakijaż i dokładne oczyszczenie skóry. Nie narusza
warstwy lipidowej naskórka.
Składniki aktywne: Ekstrakt z alg, kryształ górski, alga koralowa,
D–pantenol.
Sposób użycia: Preparat nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
przemasować. Usunąć ze skóry. Przywrócić właściwe pH przy
użyciu Kryształowego toniku nawilżającego.
44

KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
KRYSZTAŁOWY TONIK NAWILŻAJĄCY
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery.
Działanie: Tonizuje, nawilża, dotlenia i odświeża skórę. Wyrównuje
pH skóry po każdym kontakcie z wodą.
Składniki aktywne: Woda oczarowa, D–pantenol, ekstrakt z alg,
kryształ górski, alga czerwona.
Sposób użycia: Nasączyć bawełniane płatki kosmetyczne tonikiem
i delikatnie przetrzeć skórę objętą zabiegiem.
KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE
KRYSZTAŁOWY PEELING DO TWARZY
poj. 300 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery z wyjątkiem cery naczyniowej.
Działanie: Złuszcza martwe komórki naskórka, oczyszcza
i wygładza, pobudza mikrocyrkulację polepszając absorbcję
składników aktywnych z preparatów nakładanych w kolejnych
fazach zabiegu.
Składniki aktywne: Kryształ górski, olej jojoba, D–pantenol,
Inulina, drobinki peelingujące.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę po dokładnym
demakijażu. Kolistymi ruchami wykonać delikatny masaż omijając
delikatną skórę wokół oczu. Zmyć Kryształowym tonikiem
nawilżającym lub wodą.
EKSPLOZJA MŁODOŚCI
MAGICZNA OLIWKA HYDROFILNA
poj. 500 g
Składniki aktywne: Olej arganowy, ekstrakt z bursztynu, olej
migdałowy.
Przeznaczenie: Do demakijażu, do masażu.
Działanie: Olej arganowy zawiera polifenole o działaniu
antyoksydacyjnym i przeciwrodnikowym, stymuluje proces
oddychania wewnątrzkomórkowego oraz neutralizuje wolne
rodniki. Poprawia elastyczność skóry, odmładza. Zawiera również
schotenol o działaniu naprawczym i regenerującym. Odbudowuje
płaszcz hydrolipidowy skóry. Natychmiast likwiduje jej suchość
i szorstkość. Ekstrakt z bursztynu aktywizuje skórę zmęczoną,
pobudza jej metabolizm, dodaje energii. Przywraca blask i piękny
koloryt. Pozostawia skórę jedwabiście gładką.
Sposób użycia:
Do demakijażu: Preparat nanieść na skórę objętą zabiegiem
i przemasować. Następnie zwilżyć dłonie i ponownie przemasować
skórę. Powstałą emulsję zmyć ciepłą wodą. Osuszyć skórę.
Do masażu: Preparat nanieść na skórę objętą zabiegiem. Wykonać
masaż. Zmyć ciepłą wodą. Osuszyć skórę.

SKARBY NATURY
MLECZKO DO DEMAKIJAŻU Z BOROWINĄ
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, zwłaszcza zanieczyszczona,
mieszana, tłusta.
Działanie: Demakijaż i oczyszczenie. Doskonałe przygotowanie
do zabiegu kosmetycznego.
Składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, olej ryżowy, ekstrakt
z aloesu, D–pantenol, alantoina, Inulina.
Sposób użycia: Preparat nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
przemasować. Usunąć ze skóry. Przywrócić właściwe pH przy
użyciu SKARBY NATURY Regenerującego toniku z borowiną.

PEELINGUJĄCE DROBINKI JOJOBA
poj. 30 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery z wyłączeniem wrażliwej,
naczyniowej.
Działanie: Gruntownie oczyszcza skórę, przygotowuje ją do
absorbcji składników aktywnych.
Sposób użycia: Preparat w ilości dostosowanej do rodzaju i kondycji
cery połączyć z: EKSPLOZJA MŁODOŚCI Magiczną oliwką
hydrofilną, KRYSZTAŁOWE OCZYSZCZANIE Kryształowym
mleczkiem do demakijażu, lub SKARBY NATURY Mleczkiem
do demakijażu z borowiną. Nanieść na twarz i wykonać peeling.
Dokładnie zmyć i osuszyć skórę.

SKARBY NATURY
REGENERUJĄCY TONIK Z BOROWINĄ
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, zwłaszcza zanieczyszczona,
mieszana, tłusta.
Działanie: Odświeża, tonizuje, reguluje pracę gruczołów łojowych,
pozostawia skórę świeżą i matową.
Składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, ekstrakt z melisy, Inulina.
Sposób użycia: Nasączyć bawełniane płatki kosmetyczne tonikiem
i delikatnie przetrzeć skórę objętą zabiegiem. Wspaniałe efekty
przy peelingu kawitacyjnym!
SKARBY NATURY
OCZYSZCZAJĄCY PEELING ŻELOWY Z BOROWINĄ
poj. 250 g
Przeznaczenie: Cera zanieczyszczona, mieszana, tłusta.
Działanie: Złuszcza martwe komórki naskórka, przygotowuje
skórę do absorbcji składników aktywnych.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiny, ekstrakt
z melisy, Inulina.
Sposób użycia: Preparat nanieść na twarz i wykonać peeling.
DERMACOS
PEELING ENZYMATYCZNY
poj. 100 ml
Przeznaczenie: Cera naczyniowa, wrażliwa.
Działanie: Łagodnie złuszcza martwe komórki naskórka,
przygotowuje skórę do absorbcji składników aktywnych.
Składniki aktywne: Papaina, ekstrakt z kasztanowca, Inulina.
Sposób użycia: Preparat pędzlem nanieść na skórę objętą
zabiegiem. Pozostawić na skórze przez 10–15min. Można stosować
pod wapozon. Dokładnie zmyć i osuszyć skórę.
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DO URZĄDZEŃ KOSMETYCZNYCH
TECHNOLOGY
SERUM REGENERUJĄCE
poj. 100 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery wymagający intensywnego
odżywienia i regeneracji.
Działanie: Pobudza mechanizmy metaboliczne i regenerację skóry.
Istotnie wpływa na odnowę stref osłabionych wzmacniając funkcje
ochronne skóry. Zwiększa komórkowe rezerwy energetyczne
redukując objawy zmęczenia i stresu. Wzmacnia ochronę
antyrodnikową. Przywraca skórze właściwe nawilżenie, jędrność,
witalność i piękny koloryt.
Składniki aktywne: Koenzym Q10,olej arganowy, kolagen
z elastyną, witamina E, Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy pod preparat
do masażu manulanego, pod ALGI OCEANICZNE Eksfoliującą
maskę rozjaśniającą.
TECHNOLOGY
SERUM LIFTINGUJĄCE
poj. 100 g
Przeznaczenie: Cera dojrzała, wiotka z utratą elastyczności.
Działanie: Dzięki skoncentrowanej frakcji protein z ziaren
pszenicy i krzemu redukuje zwiotczenia, daje natychmiastowy efekt
właściwego napięcia skóry, liftinguje. Stymuluje syntezę kolagenu
i elastyny. Zwiększa gęstość skóry. Wzmacnia integralność
połączenia skórno–naskórkowego. Polepsza wyrazistość konturu
twarzy.
Składniki aktywne: Biopeptydy pszeniczne, ekstrakt z aloesu,
kompleks mikroelementów: żelazo, magnez, miedź, krzem, cynk,
Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy, jonoforezy (+)
pod preparat do masażu manualnego, pod ALGI OCEANICZNE
Liftingującą maskę z kawiorem.
TECHNOLOGY
SERUM NORMALIZUJĄCE
poj. 100 g
Przeznaczenie: Cera mieszana, tłusta, trądzikowa.
Działanie: Normalizuje równowagę wodno–lipidową, redukuje
wydzielanie sebum, działa przeciwbakteryjnie, matuje. Poprawia
funkcje ochronne skóry, łagodzi podrażnienia. Redukuje
przeznaskórkową utratę wody, nawilża. Regeneruje płaszcz
hydrolipidowy skóry. Wygładza.
Składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, ekstrakt z wierzby, woda
oczarowa, cynk PCA, Inulina, Hydromanil ®.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę,
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delikatnie wmasować. Stosować do mezoterapii bezigłowej,
sonoforezy, jonoforezy (+,–) pod preparat do masażu manualnego,
pod ALGI OCEANICZNE Maskę normalizująco– balansującą.
TECHNOLOGY
SERUM WYPEŁNIAJĄCE ZMARSZCZKI
poj. 100 g
Przeznaczenie: Cera dojrzała, sucha, z utratą jędrności
i zmarszczkami.
Działanie: Poprawia podstawowe biomechaniczne własności
skóry– nawilżenie, elastyczność, gęstość, owal i koloryt. Redukuje
zmarszczki fizjologiczne i mimiczne „wypełniając” je od wewnątrz.
Przeciwdziała procesom starzenia się skóry. Nadaje jej aksamitnie
gładką teksturę.
Składniki aktywne: Usieciowany kwas hialuronowy, biopeptydy
pszeniczne, proteiny jedwabiu, ekstrakt z aloesu, Inulina
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy, jonoforezy (+,–)
pod preparat do masażu manualnego, pod ALGI OCEANICZNE
Ekskluzywną maskę z olejem arganowym.
TECHNOLOGY
SERUM NA NACZYNKA
poj. 100 g
Przeznaczenie: Cera naczyniowa, wrażliwa.
Działanie: Obkurcza naczynia krwionośne, wzmacnia ich
szczelność i elastyczność. Przeciwdziała pękaniu naczyń
włosowatych. Skutecznie łagodzi podrażnienia i rozjaśnia
zaczerwienienia. Działa antyoksydacyjnie. Odmładza.
Składniki aktywne: Aronia, arnika, kasztan, witamina C, kompleks
ekstraktów z : borówki, cytryny, ruszczyka, Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy jonoforezy (–),
pod preparat do masażu manualnego, pod DERMACOS Maskę
algową na naczynka.
TECHNOLOGY
UJĘDRNIAJĄCY ŻEL
DO ULTRADŹWIĘKÓW Z MIKROKOLAGENEM
poj. 500 g
Wyjątkowy żel gwarantujący prawidłowe przewodnictwo
ultradźwięków, wysoką odporność na wysychanie oraz komfort
pracy wynikający z najwyższej przyczepności preparatu – nie
spływa ze skóry podczas zabiegu.
Przeznaczenie: Do sonoforezy, do mezoterapii bezigłowej,
do twarzy i ciała.
Składniki aktywne: Mikrokolagen, alantoina, D–pantenol,
Inulina.

Działanie: Wzmacnia sprężystość skóry, zapobiega jej wiotczeniu,
wygładza. Łagodzi podrażnienia i wycisza. Lekka formuła preparatu
nie zatyka porów. Może być stosowany również w przypadku
skór mieszanych i nadmiernie przetłuszczających się. Wspomaga
absorbcję aktywnych substancji z serum podczas zabiegów z ich
zastosowaniem.
Sposób użycia: Kryjącą warstwę żelu nałożyć równomiernie na
skórę poddaną zabiegowi. Przyłożyć głowicę. Wprowadzać powoli,
kolistymi ruchami.
TECHNOLOGY
WYSZCZUPLAJĄCY ŻEL
DO ULTRADŹWIĘKÓW Z L–KARNITYNĄ
poj. 500 g
Składniki aktywne: Kompleks LIPOREDUCTYL®: l–karnityna,
kofeina, ekstrakt z bluszczu, ekstrakt z ruszczyka, Centella Asiatica,
Inulina.
Przeznaczenie: Do sonoforezy, mezoterapii bezigłowej,
dermomasażu, elektrostymulacji. Redukcja tkanki tłuszczowej
i cellulitu.
Działanie: Mikromasaż ultradźwiękowy wprawia w ruch
cząsteczki tłuszczu oraz zalegające resztki przemiany materii,
które po przesunięciu do kanałów limfatycznych zostają
usunięte z organizmu. Użycie żelu umożliwia tę detoksyfikację,
ułatwia rozbicie złogów lipidowych w komórkach, pobudza
mikrocyrkulację, wzmacnia sprężystość skóry, zapobiega jej
wiotczeniu i wygładza. Wyszczupla, redukuje cellulit oraz modeluje
sylwetkę.
Sposób użycia: Kryjącą warstwę żelu nałożyć równomiernie na
skórę poddaną zabiegowi. Przyłożyć głowicę. Wprowadzać powoli,
kolistymi ruchami.
EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Bursztynowe serum z olejem arganowym
poj. 50 g
Przeznaczenie: Cera dojrzała, niedotleniona, zmęczona.
Działanie: Olej arganowy regeneruje naskórek, wzmacnia
komórki, zapobiega pojawianiu się zmarszczek. Likwiduje
suchość i szorstkość skóry. Koenzym Q10 eliminuje wolne rodniki
spowalniając oznaki starzenia. Koralowa alga czerwona dotlenia
komórki, a wit.E je odmładza. Ekstrakt z bursztynu aktywizuje
skórę zmęczoną, pobudza jej metabolizm, dodaje energii.
Składniki aktywne: Olej arganowy, ekstrakt z bursztynu, koenzym
Q10, koralowa alga czerwona, mikrosfery z wit.E, Inulina
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy, jonoforezy (+),
pod preparat do masażu manualnego (Magiczna oliwka hydrofilna),
pod Bursztynową maseczkę liftingującą z olejem arganowym.

NASYCONE PRAGNIENIE
SERUM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCE
Poj. 100 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, szczególnie sucha i odwodniona.
Działanie: Długotrwale nawilża, wygładza, spłyca zmarszczki.
Składniki aktywne: Kwas hialuronowy, Hydromanil®, ekstrakt
z alg, kolagen, alga czerwona, D–pantenol, lecytyna, proteiny
jedwabiu, olej arganowy, wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy, jonoforezy (+),
Kolagenowy krem do masażu, pod NASYCONE PRAGNIENIE
Kolagenową maskę algową.
DERMACOS
ŻEL Z WITAMINĄ C DO JONOFOREZY I ULTRADŹWIĘKÓW
Poj. 100 ml
Przeznaczenie: Cera naczyniowa, wrażliwa.
Działanie: Obkurcza naczynia krwionośne, wzmacnia ich
szczelność i elastyczność. Przeciwdziała pękaniu naczyń
włosowatych. Skutecznie łagodzi podrażnienia i rozjaśnia
zaczerwienienia. Działa antyoksydacyjnie. Odmładza.
Składniki aktywne: Wit. C, ekstrakt z kasztanowca, ekstrakt
z kiwi, D–pantenol, alantoina, Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy jonoforezy (–),
pod preparat do masażu manualnego, pod DERMACOS Maskę
algową na naczynka.
TRUFLE I SZAMPAN
SERUM ROZJAŚNIAJĄCO–WYGŁADZAJĄCE
Poj. 30 ml
Przeznaczenie: Cera szara, matowa, dojrzała wymagająca
regeneracji.
Działanie: Pobudza mechanizmy metaboliczne i regenerację skóry.
Istotnie wpływa na odnowę stref osłabionych wzmacniając funkcje
ochronne skóry. Zwiększa komórkowe rezerwy energetyczne
redukując objawy zmęczenia i stresu. Wzmacnia ochronę
antyrodnikową. Przywraca skórze właściwe nawilżenie, jędrność,
witalność i piękny koloryt.
Składniki aktywne: Ekstrakt z białych trufli, mikrokolagen,
ekstrakt z miodu, D–pantenol, ekstrakt z Noni, ekstrakt z oliwki,
ekstrakt z imbiru, Hydromanil®, alantoina, Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę.
Stosować do mezoterapii bezigłowej, sonoforezy, pod TRUFLE
I SZAMPAN Truflową emulsję do masażu, pod TRUFLE
I SZAMPAN Maskę algową rozświetlająco–wygładzającą.
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DO ZADAŃ SPECJALNYCH
MASKI KREMOWE I ALGOWE NA TWARZ
DERMAACNE
MASECZKA ROZPULCHNIAJĄCA
poj. 250 ml
Przeznaczenie: Przygotowanie każdego rodzaju cery do
profesjonalnego zabiegu oczyszczania i innych zabiegów
kosmetycznych.
Działanie: Szybko i skutecznie rozpulchnia, otwiera pory, zmiękcza
naskórek. Intensywnie odżywia. Znacząco wpływa na regenerację
skóry po zabiegu oczyszczania. Ułatwia jej utrzymanie właściwego
poziomu nawilżenia i ochronę płaszcza hydrolipidowego skóry.
Składniki aktywne: Ekstrakt z siemienia lnianego, olej ze słodkich
migdałów, witamina F, lanolina hypoalergiczna, Inulina.
Sposób użycia: na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy, szyi, dekoltu
lub pleców nanieść równomiernie kryjącą warstwę maseczki.
Delikatnie wmasować. Pozostawić na 10–15 minut. W przypadku
braku przeciwwskazań można zastosować maseczkę pod wapozon
lub ciepły kompres. Zmyć letnią wodą i stonizować skórę.
DERMAACNE
MASECZKA ŚCIĄGAJĄCA
poj. 250 g
Przeznaczenie: Cera mieszana, tłusta, z rozszerzonymi porami, po
zabiegu oczyszczania.
Działanie: Absorbuje nadmiar sebum, skutecznie oczyszcza
i ściąga ujścia gruczołów łojowych. Ma właściwości antybakteryjne,
przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Normalizuje tłuste partie skóry,
a nawilża suche dzięki czemu pozostaje ona naprawdę czysta, gładka
i matowa.
Składniki aktywne: Glinka zielona, aktywny kompleks mineralny:
cynk PCA + biała glinka, woda oczarowa, D–pantenol, Inulina.
Sposób użycia: Na dokładnie oczyszczoną skórę nanieść
równomiernie kryjącą warstwę maseczki omijając okolice oczu i ust.
Pozostawić na 10–15 minut. Nie dopuścić do zupełnego wyschnięcia
maseczki. Zmyć letnią wodą i stonizować skórę.
EKSPLOZJA MŁODOŚCI
BURSZTYNOWA MASECZKA LIFTINGUJĄCA
Z OLEJEM ARGANOWYM
poj. 280 ml
Przeznaczenie: Cera dojrzała z oznakami starzenia, zmęczona
wymagająca rewitalizacji.
Działanie: Innowacyjny składnik Pronalen Flash Tense Plus®
natychmiast zauważalnie napręża skórę. Długotrwale liftinguje
i wygładza. Olej arganowy regeneruje naskórek, wzmacnia komórki,
zapobiega pojawianiu się bruzd. Likwiduje suchość i szorstkość
skóry. Kolagen intensywnie nawilża, zwiększa elastyczność skóry
dodatkowo napinając skórę. Ekstrakt z bursztynu doskonale
aktywizuje skórę zmęczoną, pobudza jej metabolizm, dodaje energii.
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ALGI OCEANICZNE
Niszczy wolne rodniki, hamując proces starzenia.
Składniki aktywne: Olej arganowy, kompleks Pronalen Flash Tense
Plus®, kolagen, ekstrakt z bursztynu, Inulina.
Sposób użycia: Na dokładnie oczyszczoną skórę nanieść
równomiernie kryjącą warstwę maseczki. Pozostawić do
wchłonięcia. Nie zmywać. Ewentualny nadmiar odcisnąć chusteczką
kosmetyczną.
NASYCONE PRAGNIENIE
NAWILŻAJĄCO–UJĘDRNIAJĄCA MASECZKA
Z KWASEM HIALURONOWYM
poj. 250 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, szczególnie sucha, odwodniona.
Działanie: Błyskawicznie i długotrwale nawilża, likwiduje uczucie
ściągnięcia i dyskomfortu. Ujędrnia i wzmacnia skórę. Jest bogata
w przeciwutleniacze, które chronią ją przed wolnymi rodnikami
przeciwdziałając procesom starzenia się skóry. Pozostawia skórę
idealnie miękką i promienną.
Składniki aktywne: Kolagen, kwas hialuronowy, ekstrakt z alg
koralowych, olej arganowy, Inulina.
Sposób użycia: Na dokładnie oczyszczoną skórę nanieść
równomiernie kryjącą warstwę maseczki. Pozostawić do
wchłonięcia. Nie zmywać.
DERMACOS
MASECZKA REGENERUJĄCA
USZCZELNIAJĄCA NACZYNKA
poj. 250 ml
Przeznaczenie: Cera naczyniowa, wrażliwa.
Działanie: Wzmacnia i uelastycznia ściany naczyń krwionośnych.
Przeciwdziała pękaniu naczyń włosowatych. Skutecznie koi, wycisza
i rozjaśnia zaczerwienienia. Działa antyoksydacyjnie. Nawilża
i regeneruje. Zwiększa immunoprotekcję skóry. Idealna w nagłych
przypadkach reakcji alergicznej i podrażnieniowej.
Składniki aktywne: Arnika, kasztan, witamina C, kompleks
ekstraktów z : borówki, cytryny, ruszczyka, Inulina.
Sposób użycia: Na dokładnie oczyszczoną skórę nanieść
równomiernie kryjącą warstwę maseczki. Pozostawić do
wchłonięcia. Nie zmywać.
SKARBY NATURY
OCZYSZCZAJĄCA MASECZKA Z BOROWINĄ
poj. 250 g
Przeznaczenie: Cera zanieczyszczona, mieszana, tłusta.
Działanie: Gruntownie oczyszcza, głęboko detoksykuje. Nawilża,
wygładza i matuje skórę.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiny, ekstrakt
z melisy, Inulina.

Sposób użycia: Maseczkę nanieść na skórę objętą zabiegiem.
Pozostawić na 15 min. (Można na masce wykonać masaż). Zmyć
letnią wodą. Stonizować skórę. Zaaplikować SKARBY NATURY
Krem regenerujący z borowiną.
SKARBY NATURY
REGENERUJĄCA MASECZKA Z BOROWINĄ I ALGAMI
poj. 250 g
Przeznaczenie: Cera sucha, odwodniona, skłonna do łuszczenia.
Działanie: Hamuje transepidermalną utratę wody(TEWL),
długotrwale nawilża i odżywia. Regeneruje ochronny płaszcz
hydro–lipidowy skóry, poprawia jej sprężystość i elastyczność.
Chroni przed wolnymi rodnikami. Działa przeciwstarzeniowo.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiny, ekstrakt z alg
morskich, ekstrakt z melisy, Inulina.
Sposób użycia: Maseczkę nanieść na oczyszczoną skórę objętą
zabiegiem. Pozostawić na 15 min. (Można na masce wykonać
masaż). Zmyć letnią wodą. Stonizować skórę. Zaaplikować
SKARBY NATURY Krem regenerujący z borowiną.
SKARBY NATURY
WYGŁADZAJĄCA MASECZKA
Z BOROWINĄ I FITOHORMONAMI
poj. 250 g
Przeznaczenie: Cera dojrzała i bardzo dojrzała.
Działanie: Napina i ujędrnia skórę. Przeciwdziała procesom jej
starzenia się i wiotczenia, głęboko nawilża, wygładza i kondycjonuje
skórę. Uzupełnia braki w cemencie międzykomórkowym. Pobudza
skórę do produkcji włókien kolagenowych. Odmładza rysy oraz
poprawia owal twarzy.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiny, mikrokolagen,
fitohormony z soi, ekstrakt z melisy, Inulina.
Sposób użycia: Maseczkę nanieść na oczyszczoną skórę objętą
zabiegiem. Pozostawić na 15 min. (Można na masce wykonać
masaż). Zmyć letnią wodą. Stonizować skórę. Zaaplikować
SKARBY NATURY Krem regenerujący z borowiną.

Algi to prawdziwe dobrodziejstwo mórz i oceanów. Stanowią
nośnik cennych składników, stąd znane są już od tysiącleci.
Celtyckie kobiety już przed wiekami wykorzystywały właściwości
regeneracyjne preparatów przygotowanych na bazie alg.
Obecnie zawarte w preparatach kosmetycznych dostarczają
naszej skórze: witamin z grupy B, E i C, aminokwasów, protein,
lipidów i mikroelementów. Dzięki temu wykazują zdolność
efektywnej odnowy naskórka, opóźniają proces starzenia
się skóry, przywracają naturalne PH, posiadają właściwości
antyoksydacyjne i przeciwzapalne, regulują pracę gruczołów
łojowych.
ALGI OCEANICZNE
LIFTINGUJĄCA MASKA Z KAWIOREM
poj. 190 g
Przeznaczenie: Do skóry dojrzałej z widocznymi oznakami
starzenia.
Działanie: Napina i ujędrnia skórę, pobudza komórki do odnowy,
redukuje zmarszczki, intensywnie nawilża i wygładza.
Składniki aktywne: Ekstrakt z kawioru, alginat.
Sposób użycia: Wmasować TECHNOLOGY Serum liftingujące.
Wymieszać 2,5 miarki proszku z 3 miarkami wody mineralnej
do uzyskania gładkiej masy. Nałożyć maskę na całą twarz –
pozostawiając wolne otwory nosowe. Po kilku minutach maska
zastyga. Po 20 min. maskę należy delikatnie zdjąć ze skóry.
ALGI OCEANICZNE
EKSKLUZYWNA MASKA Z OLEJEM ARGANOWYM
poj. 190 g
Przeznaczenie: Cera sucha, wrażliwa.
Działanie: Nawilża, regeneruje, odmładza, łagodzi podrażnienia,
chroni przed przedwczesnym starzeniem się skóry, pozostawia ją
miękką i promienną.
Składniki aktywne: Olej arganowy, alginat.
Sposób użycia: Wmasować EKSPLOZJA MŁODOŚCI
Bursztynowe serum z olejem arganowym, lub TECHNOLOGY
Serum wypełniające zmarszczki.Wymieszać 2,5 miarki proszku
z 3 miarkami wody mineralnej do uzyskania gładkiej masy.
Nałożyć maskę na całą twarz – pozostawiając wolne otwory
nosowe. Po kilku minutach maska zastyga. Po 20 min. maskę
należy delikatnie zdjąć ze skóry.
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PREPARATY NA OKOLICE OCZU
ALGI OCEANICZNE
EKSFOLIUJĄCA MASKA ROZJAŚNIAJĄCA
poj. 190 g
Przeznaczenie: Cera zanieczyszczona, z przebarwieniami.
Działanie: Doskonale oczyszcza, wyrównuje koloryt naskórka,
rozjaśnia przebarwienia, nawilża, rozświetla cerę.
Składniki aktywne: Ekstrakt z ananasa, ekstrakt z papai, alginat.
Sposób użycia: Wmasować TECHNOLOGY Serum regenerujące.
Wymieszać 2,5 miarki proszku z 3 miarkami wody mineralnej
do uzyskania gładkiej masy. Nałożyć maskę na całą twarz –
pozostawiając wolne otwory nosowe. Po kilku minutach maska
zastyga. Po 20 min. maskę należy delikatnie zdjąć ze skóry.
ALGI OCEANICZNE
MASKA NORMALIZUJĄCO–BALANSUJĄCA
poj. 190 g
Przeznaczenie: Cera zanieczyszczona, mieszana, tłusta.
Działanie: Normalizuje pracę gruczołów łojowych, nawilża,
wygładza i matuje skórę.
Składniki aktywne: Ekstrakt z alg, alginat.
Sposób
użycia:
Wmasować
TECHNOLOGY
Serum
normalizujące. Wymieszać 2,5 miarki proszku z 3 miarkami wody
mineralnej do uzyskania gładkiej masy. Nałożyć maskę na całą
twarz – pozostawiając wolne otwory nosowe. Po kilku minutach
maska zastyga. Po 20 min. maskę należy delikatnie zdjąć ze skóry.
NASYCONE PRAGNIENIE
KOLAGENOWA MASKA ALGOWA
poj. 190 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, zwłaszcza sucha, wymagająca
poprawy jędrności.
Działanie:
Składniki aktywne: Kwas hialuronowy, kolagen, alginat.
Sposób użycia: Wmasować NASYCONE PRAGNIENIE Serum
intensywnie nawilżające. Wymieszać 2,5 miarki proszku z 3
miarkami wody mineralnej do uzyskania gładkiej masy. Nałożyć
maskę na całą twarz – pozostawiając wolne otwory nosowe. Po
kilku minutach maska zastyga. Po 20 min. maskę należy delikatnie
zdjąć ze skóry.
DERMACOS
MASKA ALGOWA NA NACZYNKA
poj. 190 g
Przeznaczenie: Cera wrażliwa, naczyniowa. Polecana do skór
z rumieniem, zagrożonych trądzikiem różowatym.
Działanie: Wzmacnia szczelność i elastyczność naczyń
krwionośnych, widocznie je obkurcza. Zapewnia skórze
maksymalne nawilżenie. Skutecznie koi i wycisza wszelkie
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podrażnienia i zaczerwienienia. Ujędrnia. Neutralizuje wolne
rodniki.
Składniki aktywne: Arnika, algi Palmaria Palmata, alginat,
Esculin.
Sposób użycia: Wmasować TECHNOLOGY Serum na naczynka.
Wymieszać 2,5 miarki proszku z 3 miarkami wody mineralnej (nie
zimnej) do uzyskania gładkiej masy. Nałożyć maskę na całą twarz,
omijając okolice oczu – pozostawiając wolne otwory nosowe. Po
kilku minutach maska zastyga. Po 20 min. maskę należy delikatnie
zdjąć ze skóry.
TRUFLE I SZAMPAN
MASKA ALGOWA ROZŚWIETLAJĄCO–WYGŁADZAJĄCA
Poj. 170 g
Przeznaczenie: Cera matowa, szara, wymagająca rozjaśnienia.
Działanie: Rozświetla, nawilża, regeneruje, odmładza.
Składniki aktywne: Alginat, glinka zielina, Inulina.
Sposób użycia: Wmasować TRUFLE I SZAMPAN Serum
rozjaśniająco–wygładzające. Wymieszać 2,5 miarki proszku z 3
miarkami wody mineralnej (nie zimnej) do uzyskania gładkiej
masy. Nałożyć maskę na całą pozostawiając wolne otwory nosowe.
Po kilku minutach maska zastyga. Po 20 min. maskę należy
delikatnie zdjąć ze skóry.

AKADEMIA PIĘKNA
KREM POD OCZY I NA POWIEK SPF 15
poj. 50 ml
Przeznaczenie: Zmarszczki i cienie pod oczami, opuchnięte
powieki.
Składniki aktywne: Usieciowany kwas hialuronowy, kolagen,
arnika, olej ryżowy, ekstrakt z rumianku, ekstrakt ze świetlika
i bławatka, Inulina.
Działanie: Zmniejsza głębokość zmarszczek i bruzd natychmiast
po aplikacji wypełniając je od wewnątrz. Nawilża i wygładza.
Redukuje obrzęki i przeciwdziała ich powstawaniu. Rozjaśnia
zasinienia rozświetlając skórę. Stanowi doskonałą ochronę
przeciwrodnikową i przed szkodliwym wpływem promieni UVA
i UVB.
Sposób użycia: Niewielką ilość kremu nanieść pod oczy i na
powieki. Pozostawić do wchłonięcia. Idealny na zakończenie
zabiegu kosmetycznego i pod makijaż.

okolice oczu. Po kilku minutach maska zastyga. Po 15 min. maskę
należy delikatnie zdjąć ze skóry. Pod tę maskę rekomendujemy
zastosować AKADEMIA PIĘKNA Przeciwzmarszczkową
maseczkę pod oczy.

AKADEMIA PIĘKNA
PRZECIWZMARSZCZKOWA MASECZKA POD OCZY
poj. 50 g
Przeznaczenie: Zmarszczki, obrzęki i cienie pod oczami.
Działanie: Natychmiast po aplikacji redukuje zmarszczki
i wygładza skórę. Pobudza komórki skóry do odnowy. Redukuje
przepuszczalność naczyń włosowatych, wzmacnia je i chroni
niwelując cienie pod oczami. Redukuje obrzęki i przeciwdziała
ich powstawaniu. Łagodzi podrażnienia. Wyraźnie rozjaśnia
i odmładza spojrzenie.
Składniki aktywne: Usieciowany kwas hialuronowy, borówka,
arnika, ekstrakt z cytryny, ekstrakt z ruszczyka, ekstrakt ze
świetlika i bławatka, Inulina.
Sposób użycia: Maseczkę nanieść pod oczy. Pozostawić do
wchłonięcia lub przykryć podkładką do henny. Stosować pod
ALGI OCEANICZNE Przeciwzmarszczkowo–drenującą maskę
pod oczy.
ALGI OCEANICZNE
PRZECIWZMARSZCZKOWO–DRENUJĄCA MASKA
NA OKOLICĘ OCZU
poj. 120 g
Przeznaczenie: Zmarszczki i cienie wokół oczu.
Działanie: Likwiduje zastoje limfatyczne, rozjaśnia skórę powiek
i wokół oczu (tzw. worki pod oczami), napina skórę redukując
zmarszczki.
Składniki aktywne: Oryza sativa, morela, alginat.
Sposób użycia: Wymieszać 1 miarkę proszku z 1,5 miarki wody
mineralnej do uzyskania gładkiej masy. Nałożyć maskę na
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DO ZADAŃ KORYGUJĄCYCH
PIELĘGNACJA KOŃCOWA
EKSPLOZJA MŁODOŚCI
BURSZTYNOWY KREM LIFTINGUJĄCY
Z OLEJEM ARGANOWYM SPF 15
poj. 100 ml
Przeznaczenie: Cera dojrzała, niedotleniona, zmęczona.
Działanie: Innowacyjny składnik Pronalen Flash Tense Plus®
natychmiast i zauważalnie napręża skórę długotrwale ją liftingując.
Ekstrakt z bursztynu niszczy wolne rodniki, hamując proces
starzenia. Dodatkowo aktywizuje skórę zmęczoną, pobudza jej
metabolizm, dodaje energii. Przywraca blask i piękny koloryt.
Proteiny jedwabiu pozostawiają skórę jedwabiście gładką i miękką.
Składniki aktywne: Olej arganowy, kompleks Pronalen Flash
Tense Plus®, proteiny jedwabiu, Hydromanil®, ekstrakt z bursztynu,
wit.E, Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
wmasować.
NASYCONE PRAGNIENIE
KREM INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY
poj. 300 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, szczególnie sucha i odwodniona.
Działanie: Wygładza zmarszczki, długotrwale nawilża, zabezpiecza
przed utratą elastyczności.
Składniki aktywne: Hydromanil®, ekstrakt z alg, alantoina, alga
czerwona, wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
wmasować.
DERMACOS
KREM WZMACNIAJĄCY DO CERY NACZYNKOWEJ
poj. 250 ml
Przeznaczenie: Cera naczyniowa, wrażliwa.
Działanie: Obkurcza naczynia krwionośne, wzmacnia ich
szczelność i elastyczność. Przeciwdziała pękaniu naczyń
włosowatych. Skutecznie łagodzi podrażnienia i rozjaśnia
zaczerwienienia. Działa antyoksydacyjnie. Odmładza.
Składniki aktywne: Ekstrakt z kasztanowca, wit. C, olej migdałowy,
masło Shea, wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
wmasować.

52

PREPARATY DO MASAŻU
TRUFLE I SZAMPAN
TRUFLOWY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY
Poj. 300 ml
Przeznaczenie: Cera dojrzała, wiotka z utratą elastyczności.
Działanie: Redukuje zwiotczenia, daje natychmiastowy efekt
właściwego napięcia skóry, wygładza. Stymuluje syntezę kolagenu
i elastyny. Zwiększa gęstość skóry. Wzmacnia integralność
połączenia skórno–naskórkowego. Polepsza wyrazistość konturu
twarzy.
Składniki aktywne: Ekstrakt z białych trufli, fitohormony
z soi, kwas hialuronowy, olej winogronowy, ekstrakt z Noni,
mikrokolagen, ekstrakt z miodu, ekstrakt z imbiru, ekstrakt
z oliwek, wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
wmasować.
SKARBY NATURY
REGENERUJĄCY KREM Z BOROWINĄ
poj. 250 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery. Zwłaszcza mieszana, tłusta
trądzikowa.
Działanie: Odżywia i regeneruje skórę poprzez stymulację
metabolizmu jej komórek, reguluje równowagę hydro–lipidową
skóry, wzmacnia ją i chroni. Normalizuje wydzielanie sebum.
Przeciwdziała błyszczeniu się skóry.
Składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, olej Canola,
Hydromanil®, masło Shea, D–pantenol, wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na twarz, szyję i dekolt. Delikatnie
wmasować. Stosować na zakończenie zabiegów kosmetycznych
i dermokosmetycznych. Polecany po kawitacji, mikrodermabrazji,
sonoforezie, fotoodmładzaniu, mezoterapii bezigłowej.
AKADEMIA PIĘKNA
ARTYSTA SPF 15
poj. 100 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, dla kobiet i mężczyzn.
Działanie: Długotrwale matuje skórę, nawilża ją, wyrównuje
niedoskonałości cery. Zapobiega gromadzeniu się kosmetyków
w zmarszczkach i zagłębieniach skóry. Doskonale ją wygładza
nadając kaszmirową teksturę. Zapewnia skórze napięcie
niezbędne pod idealny makijaż. Chroni przed szkodliwym
wpływem promieni UVA i UVB.
Składniki aktywne: Kwas hialuronowy, ceramidy.
Sposób użycia: Niewielką ilość preparatu nanieść na skórę na
zakończenie zabiegu kosmetycznego.
TEN PREPARAT JEST DOSTĘPNY RÓWNIEŻ
W WERSJI DO ODSPRZEDAŻY
ARTYSTA poj. 15 ml

AKADEMIA PIĘKNA
EKSPERT – KREM OCHRONNY SPF 50
poj. 100 g
Przeznaczenie: Całoroczna pielęgnacja cery wrażliwej,
naczyniowej, z zaburzeniami pigmentacji, skłonnej do
podrażnień. Po zabiegach dermokosmetycznych tj. laseroterapia
(IPL, lasery frakcyjne), radiofrekwencja, mezoterapia
mikroigłowa, dermoroller.
Działanie: Stymuluje naturalne procesy naprawcze skóry. Łagodzi
i koi podrażnienia. Odbudowuje barierę hydrolipidową naskórka
tworząc na skórze komfortowy film ochronny. Doskonale
zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV.
Składniki aktywne: Pantenol, lanolina hypoalergiczna, alantoina,
wit.E, filtry UV organiczne i mineralne, Inulina.
Sposób użycia: Krem delikatnie nanieść na skórę. Pozostawić do
wchłonięcia.
AKADEMIA PIĘKNA
EKSPERT – KREM OCHRONNY SPF 50
poj. 30 g
Przeznaczenie: Całoroczna pielęgnacja cery wrażliwej,
naczyniowej, z zaburzeniami pigmentacji, skłonnej do podrażnień.
Po zabiegach dermokosmetycznych tj. laseroterapia (IPL, lasery
frakcyjne), radiofrekwencja, mezoterapia mikroigłowa.
Działanie: Stymuluje naturalne procesy naprawcze skóry. Łagodzi
i koi podrażnienia. Odbudowuje barierę hydrolipidową naskórka
tworząc na skórze komfortowy film ochronny. Doskonale
zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV.
Składniki aktywne: Pantenol, lanolina hypoalergiczna, alantoina,
wit.E, filtry UV organiczne i mineralne, Inulina.
Sposób użycia: Krem delikatnie nanieść na skórę. Pozostawić do
wchłonięcia.

EKSPLOZJA MŁODOŚCI
MAGICZNA OLIWKA HYDROFILNA
poj. 500 g
Przeznaczenie: Do demakijażu, do masażu, każdy rodzaj cery.
Działanie: Olej arganowy zawiera polifenole o działaniu
antyoksydacyjnym i przeciwrodnikowym, stymuluje proces
oddychania wewnątrzkomórkowego oraz neutralizuje wolne
rodniki. Poprawia elastyczność skóry, odmładza. Zawiera również
schotenol o działaniu naprawczym i regenerującym. Odbudowuje
płaszcz hydrolipidowy skóry. Natychmiast likwiduje jej suchość
i szorstkość. Ekstrakt z bursztynu aktywizuje skórę zmęczoną,
pobudza jej metabolizm, dodaje energii. Przywraca blask i piękny
koloryt. Pozostawia skórę jedwabiście gładką.
Składniki aktywne: Olej arganowy, ekstrakt z bursztynu, olej
migdałowy.
Sposób użycia: Do demakijażu: Preparat nanieść na skórę objętą
zabiegiem i przemasować. Następnie zwilżyć dłonie i ponownie
przemasować skórę. Powstałą emulsję zmyć ciepłą wodą. Osuszyć
skórę. Do masażu: Preparat nanieść na skórę objętą zabiegiem.
Wykonać masaż. Zmyć ciepłą wodą. Osuszyć skórę.
NASYCONE PRAGNIENIE
KOLAGENOWY KREM DO MASAŻU
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, szczególnie sucha z utratą
jędrności.
Działanie: Pobudza mikrocyrkulację, nawilża, regeneruje, odmładza
i relaksuje.
Składniki aktywne: Kolagen i elastyna, olej migdałowy, Hydromanil®,
wit. E, D–pantenol, Inulina.
Sposób użycia: Preparat nanieść na twarz, szyję i dekolt, wykonać
masaż. Ewentualny nadmiar kremu usunąć chusteczkami
higienicznymi.
TRUFLE I SZAMPAN
TRUFLOWA EMULSJA DO MASAŻU TWARZY
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj cery, szczególnie dojrzała.
Działanie: Rozświetla i wygładza. Intensywnie i długotrwale
odżywia i nawilża. Intensywnie pobudza mikrokrążenie. Relaksuje
mięśnie twarzy.
Składniki aktywne: Ekstrakt z białych trufli, olej z pestek winogron,
olej ze słodkich migdałów, ekstrakt z miodu, ekstrakt z oliwki,
ekstrakt z imbiru, D–pantenol, fitohormony z soi, ekstrakt z Noni,
Inulina.
Sposób użycia: Preparat nanieść na twarz, szyję i dekolt, wykonać
masaż. Ewentualny nadmiar emulsji usunąć chusteczkami
higienicznymi.
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GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE
PEELINGI DO CIAŁA
AJURWEDA
VATA Olej do masażu KOKOS & IMBIR
poj. 950 ml
Przeznaczenie: Do masażu osoby o dominującej doszy VATA
– którą charakteryzuje skóra sucha, o drobnej i szczupłej
sylwetce, małych ustach i suchych włosach. Jej typ energii jest
połączeniem powietrza i przestrzeni – osoba ta jest dynamiczna
i niespokojna, szybko się męczy, często jest jej zimno. Śpi
krótko, niespokojnie. Jest kreatywna, miewa zmienne nastroje.
Działanie: Olej kokosowy doskonale regeneruje skórę suchą.
Przywraca jej elastyczność, chroni przed agresywnym działaniem
słońca i wiatru. Imbir pobudza mikrokrążenie zwiększając dotlenienie
i odżywienie komórek skóry. Cynamon powoduje przekrwienie skóry,
co ułatwia transport substancji aktywnych zawartych w preparacie w
głąb skóry. Jego słodki aromat otula ciepłem ciało i zmysły.
Składniki aktywne: Olej kokosowy, imbir, olejki eteryczne: cynamon,
anyż, wit.E.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę. Wykonać masaż.
AJURWEDA
KAPHA Olej do masażu SEZAM & NEEM
poj. 950 ml
Przeznaczenie: Do masażu osoby o dominującej doszy KAPHA – którą
charakteryzuje skóra zanieczyszczona ze skłonnością do przetłuszczania,
masywna budowa ciała, grube, gęste i błyszczące włosy oraz duże
ciemnoniebieskie lub czarne oczy. Jej typ energii jest połączeniem wody
i ziemi – osoba ta jest spokojna, tolerancyjna, bywa ociężała. Śpi długo,
spokojnie. Ma doskonałą pamięć i skłonność do tycia.
Działanie: Olej sezamowy zawierający kwas linolowy, witaminę B6,
naturalne tokoferole pobudza metabolizm skórny, reguluje pracę
gruczołów łojowych, oczyszcza skórę z toksyn. Chroni ją przed
wolnymi rodnikami, zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu
się. Olej z miodli indyjskiej (NEEM) działa antybakteryjnie,
łagodzi podrażnienia, zmniejsza nadmierne łuszczenie się skóry.
Składniki aktywne: Olej sezamowy, olej z miodli indyjskiej (NEEM),
olejek eteryczny z drzewa herbacianego, wit. E.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę. Wykonać masaż.
AJURWEDA
PITTA Olej do masażu MIGDAŁ & KARDAMON
poj. 950 ml
Przeznaczenie: Do masażu osoby o dominującej doszy PITTA
– którą charakteryzuje skóra o jasnej karnacji, skłonna do podrażnień
i poparzeń, o proporcjonalnej budowie ciała, jasnych, rudych lub
jasnobrązowych włosach i zielonych, szaroniebieskich lub piwnych
oczach. Jej typ energii jest połączeniem ognia i wody – osoba ta jest
odważna, pewna siebie, pracowita. Łatwo podejmuje decyzje, lubi
otaczać się luksusem.
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Działanie: Olej migdałowy jest bogaty w fitosterole, proteiny, sole
mineralne, witaminy z grupy B, a także A i E. Skutecznie zapobiega
wiotczeniu skóry, zmiękcza i wygładza naskórek, odżywia oraz łagodzi
podrażnienia. Wibrujące połączenie rozmarynu, lawendy i kardamonu
pozostawia na skórze intrygujący, orientalny aromat.
Składniki aktywne: Olej migdałowy, olejki eteryczne: lawenda,
rozmaryn, wit. E.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę. Wykonać masaż.
SHIATSU
Olej do masażu JAŚMIN
poj. 950 ml
Przeznaczenie: Do masażu każdego typu skóry, suchej i bardzo suchej
oraz wymagającej odmłodzenia.
Działanie: Olej ryżowy zawierający kwas linolowy, arachidowy, witaminę
E, oryzanol i tokotrienol przywraca skórze jędrność i elastyczność,
chroni przed wolnymi rodnikami, zapobiega przedwczesnemu starzeniu
oraz pobudza metabolizm komórek skóry. Olej migdałowy jest bogaty
w fitosterole, proteiny, sole mineralne, witaminy z grupy B, a także A i E.
Skutecznie zapobiega wiotczeniu skory, zmiękcza i wygładza naskórek,
odżywia oraz łagodzi podrażnienia. Preparat jest wydajny i pozwala na
komfortowe przeprowadzenie zabiegu masażu.
Składniki aktywne: Olej ryżowy, olej migdałowy, wit.E.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę. Wykonać masaż.
MIÓD I WANILIA
POMARAŃCZOWY OLEJEK DO MASAŻU
poj. 950 ml
Przeznaczenie: Do masażu twarzy i ciała, do zabiegów regenerujących
i relaksacyjnych w SPA, do zabiegów fizykoterapeutycznych.
Działanie: Dotlenia, energizuje i kondycjonuje skórę. Stymuluje ją
do szybszej regeneracji, poprawia jej sprężystość, wzmacnia, łagodzi
podrażnienia i chroni. Uwalnia od stresu. Pobudza zapachem soczystej
pomarańczy.
Sposób użycia: Olejek nanieść na dłonie, a następnie na skórę objętą
zabiegiem. Wykonać masaż.
OWOCOWY RAJ
OLEJEK DO MASAŻU Z LICZI
poj. 950 ml
Przeznaczenie: Do masażu twarzy i ciała, do zabiegów regenerujących
i relaksacyjnych w SPA, do zabiegów fizykoterapeutycznych.
Działanie: Dotlenia, energizuje i kondycjonuje skórę. Stymuluje ją
do szybszej regeneracji, poprawia jej sprężystość, wzmacnia, łagodzi
podrażnienia i chroni. Uwalnia od stresu. Pobudza zapachem soczystej
pomarańczy.
Sposób użycia: Olejek nanieść na dłonie, a następnie na skórę objętą
zabiegiem. Wykonać masaż.

AJURWEDA
Bambusowy peeling do ciała
poj. 600 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry.
Działanie: Doskonale złuszcza martwy naskórek zwiększając
absorbcję składników aktywnych do jego głębszych warstw. Pobudza
mikrocyrkulację krwi, dotlenia i energetyzuje skórę. Poprawia jej
jędrność i spoistość. Wspomaga procesy liporedukcji. Nawilża,
odżywia i optymalnie natłuszcza. Przywraca skórze jedwabistą
gładkość i delikatność.
Składniki aktywne: Bambusowe drobinki peelingujące, olej
migdałowy, aloes, kora cynamonowa, olej kokosowy, kryształki
cukru.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę objętą zabiegiem.
Przemasować szczególnie uwzględniając miejsca wymagające
wzmocnionej pielęgnacji antycellulitowej i wyszczuplającej. Zmyć
ciepłą wodą.
SHIATSU
RYŻOWO–WIŚNIOWY PEELING DO CIAŁA
poj. 550 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry. Szczególnie sucha, z utratą
jędrności, wymagająca energizacji.
Działanie: Pobudza mikrocyrkulację krwi, dotlenia i energetyzuje
skórę. Złuszcza martwy naskórek zwiększając absorbcję składników
aktywnych do jego głębszych warstw. Poprawia jędrność i spoistość
skóry. Wspomaga procesy liporedukcji. Nawilża, odżywia
i optymalnie natłuszcza, nie zostawiając na skórze tłustego filmu.
W delikatny sposób niezwykle skutecznie wygładza powierzchnię
skóry. Przywraca jej jedwabistą gładkość i delikatność. Otula
aromatem soczystej wiśni.
Składniki aktywne: Olej ryżowy, olej migdałowy, ekstrakt z wiśni,
wit.E, naturalne drobinki ryżu i cukru.
Sposób użycia: Preparat nanieść na skórę objętą zabiegiem.
Przemasować szczególnie uwzględniając miejsca wymagające
wzmocnionej pielęgnacji antycellulitowej i wyszczuplającej. Zmyć
ciepłą wodą.
SPEŁNIONA OBIETNICA
TRUSKAWKOWY PEELING DO CIAŁA
poj. 600 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry.
Działanie: Doskonale oczyszcza i wygładza, polepsza absorbcję
składników aktywnych z preparatów nakładanych w kolejnych
fazach zabiegu.
Składniki aktywne: Olej migdałowy, ekstrakt z imbiru, wit.E, pestki
truskawek, Inulina.

Sposób użycia: Peeling nałożyć na całe ciało (z wyłączeniem biustu)
i wykonać masaż.
Zmyć pod prysznicem lub przy pomocy wilgotnych kompresów.
OWOCOWY RAJ
PEELING CUKROWY DO CIAŁA Z LICZI
poj. 600 g
Przeznaczenie: Skóra sucha, słabo odżywiona.
Działanie: Złuszcza martwe komórki naskórka, zmiękcza skórę,
przygotowuje do absorpcji składników aktywnych.
Składniki aktywne: Masło Shea, wosk pszczeli, drobinki peelingujące
z łupin orzecha macadamia, kryształki cukru.
Sposób użycia: Peeling nałożyć na całe ciało (z wyłączeniem
biustu) i wykonać masaż. Zmyć pod prysznicem lub przy pomocy
wilgotnych kompresów.
MIÓD I WANILIA
PEELING CUKROWY DO CIAŁA
poj. 600 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry.
Działanie: Dynamicznie oczyszcza skórę, niweluje jej suchość
i szorstkość , wyraźnie zmiękcza i wygładza naskórek, pobudza
mikrocyrkulację krwi polepszając absorbcję składników aktywnych,
pozostawia na skórze delikatny, słodki aromat.
Składniki aktywne: Masło Shea, wosk pszczeli, starta skórka
pomarańczowa, kryształki cukru.
Sposób użycia: Peeling nałożyć na całe ciało (z wyłączeniem biustu)
i wykonać masaż.
Zmyć pod prysznicem lub przy pomocy wilgotnych kompresów
kosmetycznych.
SKARBY NATURY
ŻELOWY PEELING DO CIAŁA Z BOROWINĄ
poj. 500 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry.
Działanie: Złuszcza martwe komórki naskórka, wygładza
i zmiękcza, polepsza absorbcję składników aktywnych. Pozostawia
skórę jedwabiście gładką.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiny, ekstrakt
z melisy, Inulina.
Sposób użycia: Peeling nałożyć na całe ciało i wykonać masaż.
Zmyć pod prysznicem lub za pomocą wilgotnych kompresów
kosmetycznych.
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MASKI DO CIAŁA NASYCANIE

PIELĘGNACJA KOŃCOWA

BOGACTWEM SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

BALSAMY I MASŁA DO CIAŁA

AJURWEDA
Aloesowa maska do ciała
poj. 600 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry wymagający regeneracji.
Działanie: Aloes intensywnie nawilża i regeneruje,
opóźniając procesy starzenia się skóry. Działa przeciwzapalnie
i przeciwbakteryjnie. Lotos odświeża, tonizuje i relaksuje. Łagodzi
wrażliwą skórę ze skłonnością do podrażnień i stanów zapalnych.
Stymuluje odnowę komórkową regenerując uszkodzoną barierę
skóry. Lukrecja dzięki obecności flawonoidów wykazuje silne
działanie antyoksydacyjne.
Składniki aktywne: Aloes, lotos indyjski, lukrecja, kora
cynamonowa, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało lub jego partie objęte
zabiegiem. Można zastosować ją w kapsule SPA, pod folię okluzyjną,
lub koc termiczny. Po upływie 25 min. zmyć ciepłą wodą. Osuszyć
skórę. Na zakończenie zabiegu zastosować AJURWEDA Balsam
do ciała z lotosem.

z Centelia Asiatica, ekstrakt z bluszczu, kolagen i elastyna, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało, lub partie objęte
zabiegiem. Dokładnie wmasować. Pozostawić do wchłonięcia.
Można stosować pod folię okluzyjną, koc termiczny lub w kapsule
SPA.

SHIATSU
WIŚNIOWA MASKA DO CIAŁA
poj. 600 g
Przeznaczenie: Skóra sucha z utratą jędrności, wymagająca
regeneracji.
Działanie: Hydromanil® intensywnie i długotrwale nawilża skórę.
Centella Asiatica czyli wąkrotka azjatycka pobudza metabolizm
fibroblastów, stymulując je do syntezy kolagenu i elastyny. Pobudza
także syntezę kwasu hialuronowego powodując wzrost gęstości
i elastyczności skóry, oraz poprawę nawodnienia skóry. Ekstrakty
z wiśni, miłorzębu japońskiego i imbiru mają właściwości
odmładzające – są bogatym źródłem witamin A i C, potasu, wapnia,
magnezu, polifenoli i witamin z grupy B. Dzięki temu doskonale
regenerują, wzmacniają i poprawiają witalność skóry zmęczonej.
Składniki aktywne: Ekstrakt z wiśni, Hydromanil®, mikrokolagen,
Centella Asiatica, miłorząb japoński, imbir, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało lub jego partie objęte
zabiegiem. Można wykonać sonoforezę, lub zastosować maskę
w kapsule SPA, pod folię okluzyjną, lub koc termiczny. Po upływie
25 min. zmyć ciepłą wodą. Osuszyć skórę. Na zakończenie zabiegu
zastosować SHIATSU Jaśminowy balsam do ciała.

OWOCOWY RAJ
WYSZCZUPLAJĄCA MASKA DO CIAŁA Z LICZI I GUARANĄ
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Nadmierna tkanka tłuszczowa i cellulit.
Działanie: Przyspiesza metabolizm redukując tkankę tłuszczową
i cellulit, detoksykuje, zmniejsza obrzęki, ujędrnia skórę i modeluje
sylwetkę. Intensywnie nawilża i zmiękcza skórę.
Składniki aktywne: Ekstrakt z guarany, ekstrakt z imbiru, olej
migdałowy, wit. E, wit. C, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało, lub partie objęte
zabiegiem. Można stosować pod folię okluzyjną, koc termiczny lub
w kapsule SPA.

SPEŁNIONA OBIETNICA
TRUSKAWKOWA MASKA UJĘDRNIAJĄCA DO CIAŁA
poj. 600 ml
Przeznaczenie: Skóra sucha z utratą jędrności.
Działanie: Poprawia napięcie skóry, wzmacnia tkankę łączną,
regeneruje zniszczony i odwodniony naskórek, modeluje sylwetkę.
Składniki aktywne: Ekstrakt z truskawek, mikrokoagen, ekstrakt
56

SPEŁNIONA OBIETNICA
TRUSKAWKOWE SERUM UJĘDRNIAJĄCE W PIANCE
poj. 160 ml
Przeznaczenie: Skóra wymagająca poprawy jędrności.
Działanie: Stymuluje proces odnowy kolagenu, przeciwdziała
wolnym rodnikom, długotrwale nawilża, ujędrnia i uelastycznia
skórę.
Składniki aktywne: Mikrokolagen, ekstrakt z Kigelia Africana,
ekstrakt z truskawki, kolagen i elastyna, Inulina.
Sposób użycia: Serum nanieść na dokładnie oczyszczoną skórę,
delikatnie wmasować. Stosować pod SPEŁNIONA OBIETNICA
Truskawkową maskę ujędrniającą do ciała.

MIÓD I WANILIA
MIODOWA MASKA DO CIAŁA
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry wymagający odżywienia
i regeneracji, np. po nadmiernej ekspozycji na słońce lub
w solarium.
Działanie: Odżywia i energizuje skórę, łagodzi wszelkie
podrażnienia, przyspiesza gojenie się mikrourazów naskórka.
Zmiękcza, nawilża i wygładza skórę. Stanowi ukojenie dla
szorstkiej, spierzchniętej i popękanej skóry.
Składniki aktywne: Ekstrakt z miodu, ekstrakt z propolisu,
D–pantenol.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało, lub partie objęte
zabiegiem. Można stosować pod folię okluzyjną, koc termiczny lub
w kapsule SPA.

SKARBY NATURY
ANTYCELLULITOWA MASKA DO CIAŁA Z BOROWINĄ
poj. 500 g
Przeznaczenie: Nadmierna tkanka tłuszczowa, cellulit, rozstępy.
Działanie: Aktywizuje eliminację tkanki tłuszczowej. Reguluje
procesy metaboliczne, zwiększa spoistość skóry, zmniejsza
widoczność rozstępów. Wyraźnie wygładza.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiną, kompleks
Regu–Slim® (kofeina, ekstrakt z guarany, L–karnityna, kwas
cysteinowy), Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało lub wybrane
partie (uda, pośladki, brzuch). Owinąć folią, przykryć kocem
termicznym. Pozostawić na 30 minut. Zmyć pod prysznicem lub
za pomocą wilgotnego kompresu kosmetycznego. Maskę można
stosować w kapsule SPA.
SKARBY NATURY
MODELUJĄCA MASKA DO CIAŁA Z BOROWINĄ I ALGAMI
poj. 500 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry, zwłaszcza sucha o obniżonej
jędrności.
Działanie: Długotrwale nawilża, regeneruje i uelastycznia skórę.
Stymuluje mikrokrążenie, ułatwia eliminację toksyn, zmniejsza
obrzęki. Kondycjonuje skórę i modeluje sylwetkę.
Składniki aktywne: Borowina, ekstrakt z borowiny, ekstrakt z alg,
ekstrakt z melisy, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na całe ciało lub wybrane partie
(uda, pośladki, brzuch, biust). Owinąć folią, przykryć kocem
termicznym. Pozostawić na 20–30 minut. Zmyć pod prysznicem
lub za pomocą wilgotnych kompresów kosmetycznych. Maskę
można stosować w kapsule SPA.

AJURWEDA
Balsam do ciała z lotosem
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry.
Działanie: Lotos łagodzi wrażliwą skórę ze skłonnością do
podrażnień i stanów zapalnych. Stymuluje odnowę komórkową
odbudowując uszkodzoną barierę skóry. Aloes intensywnie
regeneruje skórę, opóźniając procesy jej starzenia się. Działa
przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Olej kokosowy przywraca
skórze elastyczność, chroni przed agresywnym działaniem
słońca i wiatru. Hydromanil® intensywnie i długotrwale nawilża
sprawiając, że skóra pozostaje jedwabiście gładka i kaszmirowa w
dotyku. Kardamon przyprawia skórę swoim ciepłym, zmysłowym
aromatem.
Składniki aktywne: Lotos, aloes, olej kokosowy, Hydromanil®,
Inulina.
Sposób użycia: Nanieść balsam na skórę. Pozostawić do
wchłonięcia.
SHIATSU
JAŚMINOWY BALSAM DO CIAŁA
Poj. 500 ml
Przeznaczenie: Skóra sucha z utratą jędrności wymagająca
odmłodzenia.
Działanie: Olej ryżowy zawierający kwas linolowy, arachidowy,
witaminę E, oryzanol i tokotrienol przywraca skórze jędrność
i elastyczność, chroni przed wolnymi rodnikami, zapobiega
przedwczesnemu starzeniu oraz pobudza metabolizm skórny.
LIPOREDUCTYL® skutecznie wspomaga procesy redukujące
tkankę tłuszczową i cellulit Ekstrakt z wiśni ma właściwości
odmładzające – jest bogatym źródłem witamin A i C oraz potasu,
wapnia, magnezu i witamin z grupy B. Hydromanil® intensywnie
i długotrwale nawilża sprawiając, że skóra pozostaje jedwabiście
gładka i kaszmirowa w dotyku.
Składniki aktywne: Kompleks LIPOREDUCTYL®: l–karnityna,
kofeina, ekstrakt z bluszczu, ekstrakt z ruszczyka, olej ryżowy,
ekstrakt z wiśni, masło Shea, Hydromanil®, Inulina.
Sposób użycia: Nanieść balsam na skórę. Pozostawić do
wchłonięcia.
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PIELĘGNACJA DŁONI
SPEŁNIONA OBIETNICA
TRUSKAWKOWY BALSAM
NAWILŻAJĄCO–UJĘDRNIAJĄCY DO CIAŁA
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry, zwłaszcza sucha z utratą jędrności.
Działanie: Głęboko nawilża i regeneruje naskórek, poprawia jego
sprężystość, natychmiast wygładza, działa aromaterapeutycznie.
Składniki aktywne: Ekstrakt z truskawek, ekstrakt z Centelia Asiatica,
ekstrakt z bluszczu, D–pantenol, wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Balsam nanieść na skórę i przemasować. Stosować na
zakończenie zabiegu na ciało.
OWOCOWY RAJ
WYSZCZUPLAJĄCE MASŁO DO CIAŁA Z LICZI I GUARANĄ
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry, nadmierna tkanka tłuszczowa.
Działanie: Modeluje sylwetkę, wzmacnia skórę, poprawia jej
sprężystość i elastyczność, redukuje cellulit, długotrwale nawilża,
jedwabiście wygładza i otula słodkim aromatem owoców liczi.
Składniki aktywne: Ekstrakt z guarany, olej Jojoba, masło Shea,
Inulina.
Sposób użycia: Masło nanieść na całe ciało. Wykonać masaż lub
stosować na zakończenie zabiegu. kosmetycznego.
MIÓD I WANILIA
WANILIOWO–POMARAŃCZOWE MASŁO DO CIAŁA
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry, szczególnie przesuszona
i odwodniona, wymagająca regeneracji.
Działanie: Nawilża, odżywia i regeneruje skórę, ujędrnia ją, wzmacnia
i wyraźnie wygładza, poprawia jej sprężystość i elastyczność,
pozostawia na skórze przyjemny waniliowo–pomarańczowy aromat.
Składniki aktywne: Masło Shea, ekstrakt z pomarańczy, mleczko
waniliowe, olej Canola.
Sposób użycia: Masło nanieść na całe ciało. Wykonać masaż lub
stosować na zakończenie zabiegu kosmetycznego.
SKARBY NATURY
ANTYCELLULITOWY BALSAM DO CIAŁA
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry, nadmierna tkanka tłuszczowa,
cellulit, rozstępy.
Działanie: Redukuje tkankę tłuszczową i cellulit. Minimalizuje
rozstępy. Nawilża i regeneruje skórę. Pozostawia ją miękką i gładką.
Składniki aktywne: Ekstrakt z borowiny, ekstrakt z bluszczu,
kompleks Regu–Slim®, D–pantenol, Inulina.
Sposób użycia: Balsam nanieść na całe ciało. Pozostawić do
wchłonięcia lub wykonać masaż.
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EKSPRESOWA ODNOWA
PEREŁKI DO KĄPIELI DŁONI Z LILIĄ I BZEM
poj. 380 g
Przeznaczenie: Do kąpieli dłoni, przed zabiegiem manicure.
Działanie: Ekspresowo oczyszczają i odświeżają skórę dłoni.
Wyraźnie zmiękczają zrogowaciały naskórek. Intensywnie
i długotrwale go nawilżają. Wspomagają procesy regeneracji
i odnowy. Otulają skórę zapachem lilli i bzu pozostawiając dłonie
miękkie i delikatne w dotyku.
Składniki aktywne: Mocznik, ekstrakt z lilli wodnej.
Sposób użycia: 1 nakrętkę perełek wsypać do miseczki z ciepłą
wodą. Moczyć dłonie 5 minut. Dokładnie osuszyć.
EKSPRESOWA ODNOWA
PEELING DO DŁONI Z LILIĄ I BZEM
poj. 550 g
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry dłoni.
Działanie: Gruntownie oczyszcza skórę dłoni gwarantując
ekspresowe wygładzenie, oraz redukcję nieestetycznych
nierówności naskórka. Poprawia mikrokrążenie i jędrność
skóry. Ekstrakt z lilli wodnej łagodzi podrażnienia, a odżywcza
siła olejów niweluje szorstkość skóry. Peeling o aksamitnej
konsystencji pozostawia dłonie idealnie gładkie, a zapach świeżo
zerwanego bzu natychmiast poprawia nastrój.
Składniki aktywne: Ekstrakt z lilli wodnej, olej macadamia, olej
migdałowy, kryształki cukru.
Sposób użycia: Peeling nanieść na dłonie i wykonać masaż.
Zwilżyć dłonie i przemasować raz jeszcze. Spłukać ciepłą wodą
i dokładnie osuszyć.
EKSPRESOWA ODNOWA
KREMO-MASKA DO DŁONI Z LILIĄ I BZEM
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Sucha, szorstka i zniszczona skóra dłoni.
Działanie: Ekspresowo uzupełnia niedobór substancji
odżywczych długotrwale niwelując suchość skóry. Wyraźnie
wygładza i uelastycznia naskórek. Szybko regeneruje go
i zmiękcza. Chroni przed starzeniem się i szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych. Wzmacnia ochronną barierę hydrolipidową naskórka. Przynosi ulgę szorstkiej i podrażnionej skórze
pozostawiając ją jedwabiście gładką i miękką.
Składniki aktywne: Ekstrakt z lilli wodnej, ceramidy i fosfolipidy
mleczne, mocznik, olej macadamia, wit. E.
Sposób użycia: Kremo-maskę nanieść na dłonie, delikatnie
wmasować w skórę. Pozostawić do wchłonięcia. Można owinąć
w folię i ręcznik. Pozostawić na 10 minut. Można stosować pod
zabiegi parafinowe.

BRZOSKWINIOWE DŁONIE
AROMATYCZNA SÓL DO KĄPIELI DŁONI
poj. 600 g
Przeznaczenie: Do kąpieli dłoni, przed zabiegiem manicure.
Działanie: Oczyszcza, zmiękcza zrogowaciały naskórek,
optymalnie nawilża. Otula skórę dłoni aromatem soczystej
brzoskwini.
Składniki aktywne: Ekstrakt z Noni, płatki nagietka, kryształki
soli.
Sposób użycia: Niewielką ilość soli wsypać do miseczki z ciepłą
wodą. Moczyć dłonie 10 minut. Dokładnie osuszyć.
BRZOSKWINIOW DŁONIE
BRZOSKWINIOWA GALARETKA PEELINGUJĄCA
poj. 300 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry dłoni, przed zabiegiem
manicure.
Działanie: Delikatnie i dokładnie oczyszcza i wygładza. Doskonale
przygotowuje do zabiegu manicure lub pielęgnacji dłoni.
Składniki aktywne: Ekstrakt z Noni, D–pantenol.
Sposób użycia: Galaretkę nanieść na dłonie i wykonać masaż.
Spłukać ciepłą wodą i osuszyć.
BRZOSKWINIOWE DŁONIE
BRZOSKWINIOWA MASKA DO DŁONI
poj. 300 ml
Przeznaczenie: Sucha, szorstka i zniszczona skóra dłoni.
Działanie: Niweluje suchość skóry, doskonale ją odżywia,
regeneruje i zmiękcza. Chroni przed starzeniem się skóry
i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Przynosi
ulgę szorstkiej i podrażnionej skórze pozostawiając ją jedwabiście
gładką i miękką.
Składniki aktywne: Ekstrakt z Noni, wit. E, alantoina, olej
migdałowy, ekstrakt z miodu, mocznik, proteiny jedwabiu,
Inulina.
Sposób użycia: Maskę nanieść na dłonie, owinąć w folię, otulić
ręcznikiem. Pozostawić na 15 minut. Maskę można stosować pod
zabiegi parafinowe.
BRZOSKWINIOWE DŁONIE
BRZOSKWINIOWY SORBET DO DŁONI I PAZNOKCI
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry dłoni, zwłaszcza sucha
i bardzo sucha.
Działanie: Głęboko nawilża, zmiękcza, wygładza i uelastycznia
skórę. Przeciwdziała jej starzeniu się. Łagodzi podrażnienia,
niweluje szorstkość, zgrubienia i spękania. Wzmacnia paznokcie
i skórę dłoni.

Chroni ją przed agresywnym działaniem słońca, wiatru
i detergentów.
Składniki aktywne: Masło Shea, ekstrakt z Noni, proteiny
jedwabiu, D–pantenol, alantoina, Inulina.
Sposób użycia: Sorbet nanieść na dłonie i delikatnie wmasować
w skórę. Pozostawić do wchłonięcia. Sorbet można stosować pod
zabiegi parafinowe.
EGZOTYCZNY MANICURE SPA
PEELING CUKROWY DO DŁONI
poj. 300 g
Przeznaczenie: Do peelingu skóry dłoni, przed zabiegiem
manicure.
Działanie: Dokładnie oczyszcza, złuszcza i wygładza zrogowaciały
naskórek. Pobudza mikrocyrkulację krwi polepszając absorbcję
składników aktywnych.
Składniki aktywne: Masło Shea, wit. E, kryształki cukru.
Sposób użycia: Peeling nanieść na dłonie i wykonać masaż.
Spłukać ciepłą wodą. Dokładnie osuszyć.
EGZOTYCZNY MANICURE SPA
REGENERUJĄCA MASKA DO DŁONI Z MOCZNIKIEM
poj. 300 ml
Przeznaczenie: Sucha, szorstka i zniszczona skóra dłoni.
Działanie: Intensywnie regeneruje, koi, nawilża i zmiękcza.
Chroni płaszcz hydrolipidowy skóry dłoni. Pozostawia je miękkie
i jedwabiście gładkie.
Składniki aktywne: Olej kokosowy, ekstrakt z migdała, olej
migdałowy, mocznik, alantoina, wit.E, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nałożyć na dłonie, owinąć w folię, otulić
ręcznikiem. Pozostawić na 15 minut. Maskę można stosować pod
zabiegi parafinowe.
EGZOTYCZNY MANICURE SPA
REGENERUJĄCY KREM DO DŁONI I PAZNOKCI
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Sucha, szorstka skóra dłoni.
Działanie: Nawilża i wygładza skórę dłoni, głęboko ją odżywia.
Stymuluje skórę do szybszej regeneracji, poprawia jej sprężystość
i elastyczność, łagodzi podrażnienia. Wzmacnia i chroni.
Składniki aktywne: Masło Shea, olej kokosowy, olej migdałowy,
alantoina, wit. E, ekstrakt z migdała, Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na dłonie i delikatnie wmasować
w skórę. Pozostawić do wchłonięcia. Krem można stosować pod
zabiegi parafinowe.
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PIELĘGNACJA STÓP
NIVELAZIONE
MINERALNA SÓL DO KĄPIELI STÓP
poj. 1500 g
Przeznaczenie: Do kąpieli stóp, przed zabiegiem pedicure,
profilaktyka antybakteryjna.
Działanie: Odświeża, łagodzi podrażnienia, niweluje przykry
zapach. Poprawia ukrwienie skóry, zmiękcza zrogowaciały naskórek,
ułatwia usunięcie modzeli i odcisków.
Składniki aktywne: Ekstrakt z krwawnika, ekstrakt z szałwii,
kryształki soli.
Sposób użycia: 2 miarki soli rozpuścić w 3 l ciepłej wody. Moczyć
stopy 10–15 minut. Dokładnie osuszyć pamiętając o przestrzeniach
między palcami.
NIVELAZIONE
PEELING DO STÓP
Poj. 500 ml
Przeznaczenie: Do peelingu skóry stóp i kolan.
Działanie: Gruntownie oczyszcza, złuszcza i wygładza zrogowaciały
naskórek, pobudza ukrwienie skóry stóp polepszając absorbcję
pielęgnujących składników aktywnych, doskonale przygotowuje do
zabiegu pedicure.
Składniki aktywne: Ekstrakt z hibiskusa, ekstrakt z mydlnicy,
lanolina, wosk pszczeli, Inulina, pumeks.
Sposób użycia: Peeling nanieść na stopy i wykonać masaż. Spłukać
ciepłą wodą i osuszyć.
NIVELAZIONE
ZMIĘKCZAJĄCA MASKA DO STÓP
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Do pielęgnacji szorstkiej i zmęczonej skóry stóp, po
zabiegu pedicure.
Działanie: Nawilża, odżywia i zmiękcza skórę stóp. Zapobiega
powstawaniu modzeli i odcisków. Redukuje nadmierne rogowacenie
naskórka. Łagodzi podrażnienia. Wzmacnia skórę stóp, uelastycznia
ją i regeneruje. Pozostawia stopy idealnie gładkie i miękkie w dotyku.
Składniki aktywne: Mocznik, lanolina, olej migdałowy, alantoina,
wit. E, ekstrakt z miodu, wosk pszczeli, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nanieść na oczyszczone stopy, owinąć w folię
i ręcznik. Pozostawić na 15 minut. Nadmiar usunąć. Maskę można
stosować pod zabiegi parafinowe.
NIVELAZIONE
ANTYBAKTERYJNY KREM DO STÓP
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Do pielęgnacji skóry stóp i kolan, po zabiegu
pedicure, profilaktyka antybakteryjna.
Działanie: Niweluje suchość i szorstkość skóry stóp i kolan,
60

zapobiega nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Chroni
skórę przed pęknięciami, wzmacnia ją i uelastycznia. Posiada
właściwości dezodorujące. Pozostawia stopy odświeżone, lekkie
i miękkie.
Składniki aktywne: Ekstrakt z szałwii, cynk, bio–siarka, mentol,
Inulina.
Sposób użycia: Krem nanieść na stopy i wykonać masaż.
Pozostawić do wchłonięcia. Można stosować pod zabiegi
parafinowe.
EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
GREJPFRUTOWA SÓL DO KĄPIELI STÓP
poj. 1500 g
Przeznaczenie: Do kąpieli stóp, przed zabiegiem pedicure.
Działanie: Oczyszcza i zmiękcza, ułatwia usunięcie
zrogowaciałego naskórka, modzeli i odcisków, pobudza ukrwienie
skóry, doskonale przygotowuje do zabiegu pedicure, odświeża
i relaksuje zmęczone stopy.
Składniki aktywne: Ekstrakt z pestek grejpfruta, kryształki soli.
Sposób użycia: 2 miarki soli rozpuścić w 3 l ciepłej wody.
Moczyć stopy 10–15 minut. Dokładnie osuszyć pamiętając
o przestrzeniach między pacami.

w folię i ręcznik. Pozostawić na 15 minut. Maskę można stosować
pod zabiegi parafinowe.
EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
GREJPFRUTOWY KREM REGENERUJĄCY DO STÓP
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Każdy rodzaj skóry stóp, zwłaszcza sucha
i popękana.
Działanie: Poprawia ukrwienie skóry stóp, głęboko ją nawilża,
uelastycznia i wzmacnia. Chroni przed ponownymi pęknięciami.
Zapobiega powstawaniu modzeli. Pozostawia stopy miękkie,
jedwabiście gładkie i przyjemne w dotyku.
Składniki aktywne: Ekstrakt z grejpfruta, eteryczny olejek
grejpfrutowy, alantoina, wosk pszczeli, masło Shea, Inulina.
Sposób użycia: Krem nałożyć na stopy i wykonać masaż.
Pozostawić do wchłonięcia. Można stosować pod zabiegi
parafinowe.

EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
GREJPFRUTOWY PEELING DO STÓP
poj. 690 g
Przeznaczenie: Do peelingu skóry stóp i kolan.
Działanie: Intensywnie oczyszcza i wygładza zrogowaciały
naskórek, pobudza ukrwienie skóry stóp polepszając absorbcję
pielęgnujących składników aktywnych, doskonale przygotowuje
do zabiegu pedicure.
Składniki aktywne: Masło Shea, olejek eteryczny grefpfrutowy,
kryształki soli.
Sposób użycia: Peeling nanieść na stopy i wykonać masaż.
Spłukać ciepłą wodą i osuszyć.
EGZOTYCZNY PEDICURE SPA
GREJPFRUTOWA MASKA REGENERUJĄCA DO STÓP
poj. 500 ml
Przeznaczenie: Sucha, zniszczona, popękana skóra stóp, do
zabiegu pedicure.
Działanie: Intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje zniszczoną
skórę stóp. Niweluje podrażnienia i pęknięcia naskórka. Redukuje
jego nadmierne rogowacenie. Natychmiast zmiękcza i wygładza.
Składniki aktywne: Mocznik, alantoina, lanolina, ekstrakt
z grejpfruta, grejpfrutowy olejek eteryczny,
wit. E, Inulina.
Sposób użycia: Maskę nanieść na oczyszczone stopy, owinąć
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PODOLOGIA – krok po kroku…
Człowiek codziennie wykonuje przeciętnie od 8 do 10 tysięcy
kroków, przechodząc łącznie ok. 8 kilometrów. W ciągu całego
życia człowiek przejdzie blisko 128 747 kilometrów co odpowiada
ponad trzem tysiącom maratonów albo potrojonemu obwodowi
Ziemi.
W trakcie normalnego dnia stopy osoby ważącej 70 kilogramów
przenoszą około 2520 ton obciążenia, co odpowiada czterem
pociągom osobowym.
Skóra na podeszwie stopy jest trzy do czterech razy grubsza od
przeciętnej grubości skóry na pozostałych partiach ciała. Jest to
nieodzowne do zamortyzowania nacisków pozycji stojącej jak
również chodzenia. Grubsza skóra na stopie stanowi również
prawdziwie wodoodporny płaszcz.
Na podeszwie stopy umiejscowione są zakończenia ponad
7000 nerwów, które mają bezpośrednie połączenie z mózgiem
i wszystkimi częściami ciała co pozwala nas nieść oraz utrzymywać
równowagę na różnych powierzchniach.
Skóra na stopie nie wydziela substancji oleistych, ponieważ stała
by się śliska. Nie posiada również cebulek włosowych. Ponadto,
na stopach mamy więcej gruczołów potnych niż w jakimkolwiek
innym miejscu ciała – przypada ich 1000 na każdy centymetr
kwadratowy, około 125 tysięcy na każdą stopę!
Stopy bywają bardzo wymagające. Chore lub zagrożone chorobą
powinny znaleźć się w centrum zainteresowania odpowiedniego
specjalisty. Ich fachowa pielęgnacja, korekcja oraz leczenie
poprawią komfort każdego pacjenta i ułatwią sprawne poruszanie.
CO TO JEST PODOLOGIA?
Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem wad,
zniekształceń i zaburzeń funkcjonalnych dotyczących stóp. Nauka
ta ściśle powiązana jest z wieloma innymi dziedzinami takimi jak:
 neurologia – nauka o funkcjonowaniu nerwów obwodowych
kończyn,
 dermatologia – nauka zajmująca się schorzeniami skóry,
 biomechanika – bada właściwości mechaniczne tkanek,
narządów, układów oraz ruch mechaniczny
jego przyczyny i skutki
 osteologia – nauka o układzie kostnym,
 limfologia – nauka o układzie chłonnym
 angiologia – nauka o układzie naczyniowym
 flebologia – nauka o układzie żylnym
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 biotribologia – nauka obrazująca procesy tarcia oraz zużycia
i smarowania w węzłach tarcia występujących
w organizmach żywych.
 miologia – nauka o mięśniach, będących jednostką
strukturalną (morfologiczną) czynnego narządu ruchu.
KIM JEST PODOLOG? I W CZYM MOŻE POMÓC?
Podolog przeciwdziała powstawaniu zmian chorobowych
w obrębie stóp, jak również planuje i przeprowadza opowiednie
postępowanie w przypadku istniejących już dolegliwości. Tym, co
wyróżnia podologa spośród innych specjalistów zajmujących się
stopami to ścisła współpraca z lekarzami rożnych specjalności, dla
których jest partnerem.
Doradca fachowy
Choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, otyłość czy zmiany
naczyniowe sprawiają, że wiele osób skarży się na problemy
zdrowotne ze stopami. Nie bez wpływu na ich kondycję pozostają
też nieprawidłowe nawyki żywieniowe, tryb życia i zamiłowanie
do modnego, choć niezdrowego obuwia.
Podolog posiada wszechstronną wiedzę z zakresu stosowania
podstawowych środków farmakologicznych, kosmetycznych,
a także protetycznego odciążania zagrożonych miejsc przy pomocy
specjalistycznych opatrunków oraz różnego rodzaju ortez.
Do jego kompetencji należy również wskazywanie rodzaju obuwia
odpowiedniego dla określonego typu stopy. Zadaniem podologa
jest ponadto rozpoznawanie zmian patologicznych na stopach jak
również przeprowadzanie odpowiednich zabiegów poprawiających
kondycję zdrowotną stóp.

w jasnych kolorach, by tekstura była łatwa w utrzymaniu czystości.
Gabinet powinien również posiadać toaletę, przystosowaną dla
osób niepełnosprawnych.

Podstawowe narzędzia podologiczne:
Cęgi czołowe, cęgi boczne, cążki do skórek, pęsety, rękojeści do
skalpeli, frezy, sondy, skalpele.

Podstawowe wyposażenie gabinetu podologicznego:
 Stanowisko do higieny rąk tj. umywalka z łatwo zmywalną
wokół teksturą, dozowniki najlepiej bezdotykowe
lub łokciowe ze środkiem do mycia rak, dezynfekcji,
pielęgnacji oraz jednorazowymi ręcznikami.
 Fotel podologiczny oraz profesjonalne krzesło dla podologa
 Zlewozmywak najlepiej dwukomorowy
 Stolik lub szafka zabiegowa z oświetleniem
 Kosz na odpady
 Wieszak na ubranie
 Biurko, krzesła.
 Szafka na przechowywanie narzędzi
oraz przyborów niezbędnych do pracy
 Autoklaw
 Frezarka z pochłaniaczem pyłu
 Myjka ultradżwiękowa
 Narzędzia specjalistyczne – podologiczne

Podstawowe preparaty do utrzymania prawidłowej
higieny w gabinecie podologicznym:
 preparat do dezynfekcji rąk i skóry
 preparat do dezynfekcji powierzchni w rozprysku
oraz chusteczki nasączone preparatem do dezynfekcji
 preparat do dezynfekcji narzędzi wielokrotnego użytku
 preparat do dezynfekcji frezów
 preparat do mycia wyposażenia oraz podłóg
Podstawowe materiały higieniczne, opatrunkowe,
jednorazowe:
 tamponady,
 waciki bezpyłowe,
 płyny antyseptyczne,
 wyposażona apteczka pierwszej pomocy,
 opatrunki lecznicze,
 plastry,
 bandaże,
 prześcieradła, fartuchy, czepki, maseczki,
rękawice jednorazowe.

Praca podologa polega na:
 protetyce paznokci
 korekcie wrastających paznokci oraz zakładaniu klamer
 ocenie zmian patologicznych stóp
 pobieranie materiałów do badań mykologicznych
 pielęgnacji specjalistycznej (usuwanie odcisków i modzeli)
 przygotowaniu pacjenta do prawidłowej pielęgnacji stóp
w warunkach domowych
 edukacji diabetyków w dziedzinie pielęgnacji stóp
 odpowiednim dobieraniu ortez
 doboru preparatów do podstawowej
i specjalistycznej pielęgnacji stóp
GABINET PODOLOGICZNY
Pomieszczenie do wykonywania usług podologicznych powinno
być przestronne – minimum 14m² – przeznaczone tylko do
zabiegów na stopy. Podłogi oraz ściany powinny być gładkie
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PREPARATY
DO SPECJALISTYCZNEJ
PIELĘGNACJI STÓP
Powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji
naszych specjalistów oraz współpracujących z nami podologów
przy wykorzystaniu osiągnięć nowoczesnej technologii.
Zawierają najwyższej jakości składniki aktywne z naturalnych
lipidów, ekstraktów roślinnych i olejków eterycznych, które nie
tylko są przyjazne dla skóry, ale przede wszystkim przynoszą
ulgę przy wszelkich dolegliwościach stóp. Rekomendujemy je do
pielęgnacji skóry diabetyków.
PODOLOGIC HERBAL
INTENSYWNIE ZMIĘKCZAJĄCA PIANKA DO STÓP
poj. 165ml
Składniki aktywne: biosiarka, mocznik (30%), ekstrakt z szałwii,
inulina–naturalny prebiotyk.
Przeznaczenie: Sucha, szorstka zrogowaciała skóra stóp. Miejscowe
zmiękczenie skóry stóp przed zabiegiem podologicznym lub
pedicure.
Działanie: Skutecznie zmiękcza naskórek, modzele i odciski.
Działa antybakteryjnie.
Sposób użycia: Preparat nanieść na miejsca objęte zrogowaceniem.
Po upływie ok. 5 min należy usunąć nadmiar zrogowaciałego
naskórka. Stosowanie tego preparatu u diabetyków nie powinno
być dłuższe niż 3 min.
PODOLOGIC HERBAL
ZMIĘKCZAJĄCE PEREŁKI DO KĄPIELI STÓP
poj. 800g
Składniki aktywne: Mocznik, naturalny eukaliptusowy olejek
eteryczny, ekstrakt z szałwii.
Przeznaczenie: Zmiękczenie skóry stóp przed zabiegami
podologicznymi lub pedicure.
Działanie: Zmiękczają zrogowaciały naskórek, działają
odświeżająco i antyseptycznie. Pobudzają ukrwienie skóry.
Przeciwdziałają nadmiernemu poceniu się stóp. Niwelują przykry
zapach.
Sposób użycia: 2 miarki perełek rozpuścić w 3 l ciepłej wody.
Moczyć stopy 10 minut. Kąpiel stóp diabetyków nie powinna
być dłuższa niż 3 minuty. Stopy dokładnie osuszyć, szczególnie
w miejscach między palcami.
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PODOLOGIC HERBAL
PEELING DO STÓP
poj. 500 ml
Składniki aktywne: Naturalne olejki eteryczne eukaliptusowy
i sosnowy, ekstrakt z otrąb pszennych, kwas mlekowy.
Przeznaczenie: Bardzo sucha i nadmiernie zrogowaciała skóra
stóp.
Działanie: Skutecznie złuszcza zrogowaciały naskórek oraz
wygładza. Pobudza ukrwienie skóry stóp. Przygotowuje do zabiegu
podologicznego lub pedicure. Polepsza absorbcję pielęgnujących
skórę składników aktywnych. Pozostawia skórę jedwabiście gładką
i miękką.
Sposób użycia: Po kąpieli stóp nanieść odpowiednią ilość
preparatu. Wykonać peeling stóp, następnie spłukać ciepłą wodą
i osuszyć. Polecany również do peelingu kolan.
PODOLOGIC HERBAL
REGENERUJĄCY KREM DO STÓP
poj. 500 ml
Składniki aktywne: witamina E, olej ze słodkich migdałów,
alantoina, bisabolol, mocznik (10%), naturalny lawendowy olejek
eteryczny.
Przeznaczenie: Bardzo sucha skóra stóp wymagająca regeneracji.
Działanie: Optymalnie natłuszcza i głęboko nawilża skórę
pozostawiając delikatne, gładkie i zdrowo wyglądające stopy.
Zapobiega rogowaceniom. Redukuje nadmierne pocenie się stóp.
Sposób użycia: Wmasować w oczyszczoną suchą skórę stóp oraz
przestrzenie między palcami. Pozostawić do wchłonięcia.
PODOLOGIC HEAVY LEGS
SÓL DO KĄPIELI STÓP NA OBRZĘKI I OPUCHLIZNĘ
poj. 1300 g
Składniki aktywne: Octanowinian glinu, ałun, kora dębu, krwawnik.
Przeznaczenie: Do kąpieli stóp opuchniętych, ze skłonnością do
obrzęków, przed zabiegiem pedicure.
Działanie: Octanowinian glinu i kora dębu sprawiają, że sól działa
ściągająco, zmniejsza obrzęki stóp i nóg – szczególnie w okolicach
kostek. Redukuje opuchliznę, łagodzi podrażnienia. Dzięki
zawartości krwawnika i ałunu niweuje mikrourazy naskórka.
Dodatkowo ałun powstrzymuje rozwój bakterii odpowiedzialnych
za powstawanie nieprzyjemnego zapachu. Ma właściwości
dezodorujące, niwelujące nadmierną potliwość stóp. Kąpiel zapewni
im odświeżenie, tonizację oraz zmiękczenie. Profesjonalnie zadba
o stopy zmęczone przynosząc ulgę i poczucie lekkości. Doskonale
przygotuje je do zabiegu pedicure.
Sposób użycia: 2 miarki soli rozpuścić w 3 l ciepłej wody. Moczyć
stopy 15 minut. Dokładnie osuszyć pamiętając o przestrzeniach
między palcami.

PODOLOGIC HEAVY LEGS
CHŁODZĄCY KOMPRES NA OBRZĘKI I OPUCHLIZNĘ
poj. 280 g
Składniki aktywne: Kompleks Pronalen Anti–Fatique®, mentol,
arnika górska, kasztan, Inulina.
Przeznaczenie: Stopy opuchnięte, nogi zmęczone ze skłonnością
do obrzęków.
Działanie: Pronalen Anti–Fatique® to synergiczna kombinacja
substancji aktywnych, która usprawnia krążenie krwi w kończynach
gwarantując szybkie i skuteczne działanie przeciwobrzękowe.
Ekstrakt z kasztanowca uszczelnia i wzmacnia naczynia
krwionośne zmniejszając ich skłonność do pękania. Wyciąg
z arniki górskiej redukuje opuchnięcia i obrzęki nóg. Delikatnie
chłodzący mentol zapewnia uczucie odprężenia i odświeżenia,
szybko usuwając zmęczenie. Kompres błyskawicznie przynosi ulgę
zmęczonym i ciężkim nogom.
Sposób użycia: Preparat nanieść na stopy i nogi. Pozostawić do
wchłonięcia. Nie zmywać!
PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNA SÓL DO KĄPIELI STÓP Z JONAMI SREBRA
poj. 1400 g
Składniki aktywne: Jony srebra, tlenek cynku, ekstrakt z szałwii
lekarskiej.
Przeznaczenie: Do kąpieli stóp, przed zabiegiem podologicznym
lub pedicure, profilaktyka antybakteryjna.
Działanie: Jony srebra zawarte w soli zapewniają stopom ochronę
przeciwbakteryjną. Dodatkowo regulują grubość warstwy rogowej
chroniąc skórę stóp przed nadmierną szorstkością, zapobiegają
pękaniu pięt. Tlenek cynku zmniejsza nadmierną potliwość stóp,
niweluje przykry zapach. Dzięki zawartości szałwii lekarskiej sól
działa oczyszczająco i odświeżająco. Pozostawia stopy delikatne
i miękkie. Doskonale przygotowuje je do zabiegu podologicznego
i pedicure.
Sposób użycia: 2 miarki soli rozpuścić w 3 l ciepłej wody. Moczyć
stopy 15 minut. Dokładnie osuszyć pamiętając o przestrzeniach
między palcami.
PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNY KREM DO STÓP Z JONAMI SREBRA
poj. 500 ml
Składniki aktywne: Jony srebra, ałun, tlenek cynku, ekstrakt
z szałwii lekarskiej, Inulina.
Przeznaczenie: Do pielęgnacji stóp aktywnych, po zabiegu
podologicznym lub pedicure, profilaktyka antybakteryjna.
Działanie: Jony srebra tworzą nierozpuszczalne kompleksy
z białkami naskórka, tworząc powłoki ochronne zapobiegające
wnikaniu mikroorganizmów w głąb tkanek. Zapewniają stopom

skuteczną ochronę przeciwbakteryjną. Ałun działa antyseptycznie
i dezodorująco, powstrzymuje rozwój bakterii odpowiedzialnych
za powstawanie przykrego zapachu. Dzięki zawartości szałwii
lekarskiej krem długotrwale odświeża, pozostawia stopy delikatne
i miękkie. Stanowi idealne zakończenie zabiegu podologicznego
lub pedicure.
Sposób użycia: Krem nanieść na stopy pamiętając o przestrzeniach
między palcami. Pozostawić do wchłonięcia.
HOME PODOLOGIC FITNESS
ANTYBAKTERYJNY KREM DO STÓP Z JONAMI SREBRA
poj. 50 ml
Składniki aktywne: Jony srebra, ałun, tlenek cynku, ekstrakt
z szałwii lekarskiej, Inulina.
Przeznaczenie: Do codziennej pielęgnacji stóp aktywnych,
profilaktyka antybakteryjna.
Działanie: Jony srebra i tlenek cynku zapewniają stopom
skuteczną ochronę przeciwbakteryjną. Ałun działa antyseptycznie,
niwelując przykry zapach. Ekstrakt z szałwii lekarskiej tonizuje
i odświeża. Krem pozostawia stopy delikatne i gładkie. Dzięki
lekkiej konsystencji doskonale się wchłania.
Sposób użycia: Krem nanieść na stopy pamiętając o przestrzeniach
między palcami. Pozostawić do wchłonięcia.
PODOLOGIC LIPID SYSTEM
KREMOWY PLASTER NA ZROGOWACENIA
poj. 500 ml
Składniki aktywne: Olej Canola, olej macadamia, Hydromanil®,
d–pantenol, mocznik (30%), witamina E, alantoina, naturalne
olejki eteryczne rozmarynowy i sosnowy.
Przeznaczenie: Wrażliwa, bardzo sucha i zniszczona skóra.
Działanie: Skutecznie i szybko regeneruje oraz uelastycznia skórę.
Chroni i wzmacnia ją przed nadmierną suchością i uszkodzeniami.
Niweluje zrogowacenia zapobiega ich ponownemu narastaniu.
Sposób użycia: Wmasować w oczyszczoną i suchą skórę.
Pozostawić do wchłonięcia. Stosować na zakończenie zabiegu
podologicznego lub pedicure. Preparat polecany również do
pielęgnacji skóry diabetyków.
PODOLOGIC LIPID SYSTEM
HYPOALERGICZNA MAŚĆ NA SPĘKANE PIĘTY
poj.75 ml
Składniki aktywne: Lanolina hypoalergiczna, witamina F, olej
Canola, alantoina.
Przeznaczenie: Nadmierna zrogowaciała, sucha szorstka i spękana
skóra.
Działanie: Łagodzi podrażnienia i szorstkość skóry, stymuluje
procesy gojenia mikrourazów naskórka, skutecznie zmiękcza
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i wygładza, przywraca skórze utraconą elastyczność zapobiega
ponownym pęknięciom.
Sposób użycia: Wmasować w oczyszczoną i suchą skórę.
Pozostawić do wchłonięcia. Dla wzmocnienia efektu zastosować
okluzyjny okład. Maść polecana również na szorstką i spękaną
skórę dłoni, łokci i kolan oraz w profilaktyce stopy cukrzycowej.
INTENSIVE LIPID SYSTEM
MAŚĆ NA WAŁY PAZNOKCIOWE I MODZELE
poj. 30 ml
Składniki aktywne: Lanolina, tlenek cynku, aloes, ekstrakt
z szałwii, mentol, kamfora, olejek eukaliptusowy, Inulina.
Przeznaczenie: Do pielęgnacji dłoni i stóp, modzele, wały
paznokciowe.
Działanie: Skutecznie zmiękcza skórę wokół paznokci
przywracając jej elastyczność. Łagodzi podrażnienia i mikrourazy
naskórka. Dzięki zawartości tlenku cynku i ekstraktów ziołowych
działa oczyszczająco, odświeżająco i antyseptycznie.
Sposób użycia: Aplikować na wały paznokciowe, miejsca ucisku,
brzegi paznokcia lub modzele. Pozostawić do wchłonięcia.
Polecany przy zabiegach pielęgnacji paznokci u stóp i dłoni.
Regularnie stosowana maść zapobiega wrastaniu paznokci.
INTENSIVE LIPID SYSTEM
SERUM DO DŁONI I PAZNOKCI Z OLEJEM ARGANOWYM
I AWOKADO
poj. 500 ml
Składniki aktywne: Olej arganowy, awokado, mocznik, aloes,
proteiny jedwabiu, wosk pszczeli, Inulina.
Przeznaczenie: Do intensywnej pielęgnacji skóry suchej i bardzo
suchej, oraz skóry dłoni narażonej na pracę w środowisku wodnym
lub w lateksowych rękawiczkach.
Działanie: Olej arganowy zawiera schotenol o działaniu
naprawczym oraz antyoksydanty chroniące naskórek przed
maceracją, przesuszeniem oraz niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych. Skutecznie regeneruje płaszcz
hydrolipidowy natychmiast nawilżając i optymalnie natłuszczając
skórę dłoni. Odmładza ją i ujędrnia. Dzięki obecności fitosteroli,
w tym głównie spinasterolu łagodzi również objawy łuszczycy.
Awokado odżywia i regeneruje zniszczoną skórę dłoni.
Mocznik intensywnie zmiękcza, a aloes łagodzi podrażnienia.
Proteiny jedwabiu tworzą na skórze film chroniący skórę przed
niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Serum
pozostawia dłonie kaszmirowo miękkie i gładkie.
Sposób użycia: Serum nanieść na dłonie, wmasować. Pozostawić
do wchłonięcia. Stosować zawsze po kontakcie z wodą i pod
lateksowe rękawiczki.
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HOME INTENSIVE LIPID SYSTEM
SERUM DO DŁONI I PAZNOKCI Z OLEJEM ARGANOWYM
I AWOKADO
poj. 50 g
Składniki aktywne: Olej arganowy, awokado, mocznik, proteiny
jedwabiu, Inulina.
Przeznaczenie: Do codziennej pielęgnacji suchej skóry dłoni,
wymagającej regeneracji.
Działanie: Olej arganowy i awokado regenerują płaszcz
hydrolipidowy, odmładzają i ujędrniają skórę dłoni. Mocznik
intensywnie zmiękcza, a aloes łagodzi podrażnienia. Proteiny
jedwabiu tworzą na skórze film, który chroni przed niekorzystnym
wpływem warunków atmosferycznych oraz detergentów. Serum
pozostawia dłonie kaszmirowo miękkie i gładkie.
Sposób użycia: Serum nanieść na dłonie, wmasować. Pozostawić do
wchłonięcia. Stosować zawsze po kontakcie z wodą i detergentami.

SKŁADNIKI AKTYWNE PREPARATÓW
Alantoina – występuje w przyrodzie w korzeniu żywokostu lekarskiego.
Wykorzystywana w kosmetyce ze względu na właściwości regeneracyjne
(przyspiesza ziarninowanie uszkodzonej tkanki), kojące i łagodzące.
Wygładza i zmiękcza skórę, niweluje spękania i zgrubienia.
Aloes – intensywnie regeneruje skórę, opóźniając procesy jej starzenia się.
Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Algi – bogate w mikro– i makroelementy, witaminy B, C i E, betakaroten,
lipidy i węglowodany. Wzmacniają barierę hydrolipidową skóry, poprawiają
jej ukrwienie i komórkową przemianę materii. Głęboko nawilżają i odżywiają.
Ałun – wykazuje właściwości łagodzące i bakteriobójcze. Ma także
właściwości przeciwzapalne, antyseptyczne i ściągające. Tworzy na
powierzchni skóry niewidoczną, niekleistą powłokę zapobiegając działaniu
bakterii a jednocześnie pozwalając pracować gruczołom.
Ananas – w kosmetyce ceniony jest m. in. ze względu na obecność
bromeliny, którą stosuję się w peelingach enzymatycznych. Enzym delikatnie
rozpuszcza i pomaga usuwać martwe komórki z naskórka bez podrażnienia
skóry. Ma silne właściwości przeciwzapalne.
Arnika górska – uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne, zapobiega
obrzękom i opuchnięciom.
Aronia – wzmacnia naczynia krwionośne, stanowi naturalny, wyjątkowo
silny antyutleniacz – pochłania i neutralizuje wolne rodniki wzmacniając
jednocześnie naczynia włosowate i krwionośne organizmu.
Awokado – jest cennym źródłem witaminy: A, E, C, D. W swoim składzie
posiada lecytynę, aminokwasy, sole mineralne, potas i żelazo. Olej z awokado
ma również działanie łagodzące i przeciwzapalne. Pobudza syntezę kolagenu.
Biosiarka – działa keratolitycznie, zmiękcza zrogowaciały naskórek.
Bluszcz – przyspiesza proces redukcji tkanki tłuszczowej, pobudza
krążenie krwi i zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych. Bogaty we
flawonoidy. Neutralizuje wolne rodniki i wykazuje działanie przeciwzapalne.
Borowina – ze względu na wielokierunkowe działanie znajduje
zastosowanie zarówno w lecznictwie uzdrowiskowym, jak i w kosmetykach
pielęgnacyjnych. W procesach leczniczych udział biorą takie składniki
borowin jak: kwasy huminowe, bituminy, aminokwasy, enzymy, garbniki
oraz liczne biopierwiastki. Kwasy huminowe mają działanie bakteriobójcze,
ściągające i przeciwzapalne, ponadto stymulują procesy immunologiczne.
Bituminy dostarczają związków o budowie zbliżonej do estrogenów
i o podobnym do nich działaniu. Aminokwasy wspomagają naturalny czynnik
nawilżający NMF, który odpowiada za prawidłowy poziom nawilżenia skóry.
Borowina jest naturalnym antyoksydantem: neutralizuje działanie wolnych
rodników i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się skóry.
Centella Asiatica – wykazuje silne działanie przeciwzapalne, wygładza
zmarszczki, poprawia elastyczności skóry, stymuluje bliznowacenie
oraz zmienia strukturę blizn (np. rozstępów) – wygładza i zmniejsza ich
przebarwienia. Posiada działanie antybakteryjnie, stymuluje krążenie i działa
przeciwobrzękowo. Jest skuteczny w walce z cellulitem oraz wzmacnia
ścianki naczyń krwionośnych.
Ceramidy – należą do grupy lipidów naturalnie występujących w warstwie
rogowej naskórka. Pełnią rolę spoiwa lub cementu międzykomórkowego,
nawilżają skórę. Opóźniają procesy starzenia się skóry, przyspieszają
regenerację naskórka, ujędrniają. Chronią przed utratą wody.
Cynamon – powoduje przekrwienie skóry, co ułatwia transport substancji
aktywnych zawartych w preparacie w głąb skóry. Jego słodki aromat otula
ciepłem ciało i zmysły.

Cynk PCA – ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego sebum,
przywracają jej naturalne pH, ściąga nadmiernie rozszerzone pory, łagodzi
stany zapalne, zmniejsza skłonność skóry do powstawania zaskórników.
D–pantenol – zmniejsza utratę wody przez naskórek i skutecznie nawilża
skórę,regeneruje, nadając jej miękkość i elastyczność, działa łagodząco
i gojąco.
Ekstrakt z alg koralowych – zapobiegają powstawaniu zmarszczek oraz
wiotczeniu skóry, delikatnie napinają skórę, wygładzają, opóźniają proces
starzenia się skóry jak również mają działanie nawilżające.
Ekstrakt z aloesu – bogaty w aminokwasy, wykazuje silne działanie
nawilżające, poprawia ukrwienie skóry działa odkażająco, przeciwzapalnie
i ściągająco. Wygładza, łagodzi i ujędrnia skórę, regeneruje ją, utrzymuje
wilgotność, posiada właściwości filtrujące promienie słoneczne. Pobudza
regenerację naskórka oraz likwiduje przebarwienia, wypryski i wysięki
skórne.
Ekstrakt z białych trufli – redukuje zmarszczki, rozjaśnia skórę, energizuje
ją i ujędrnia.
Ekstrakt z bursztynu – niszczy wolne rodniki, hamując proces starzenia.
Dodatkowo aktywizuje skórę zmęczoną, pobudza jej metabolizm, dodaje
energii. Przywraca blask i piękny koloryt.
Ekstrakt z guarany – usprawnia cyrkulację krwi w naczyniach
włosowatych, redukuje obrzęki.
Ekstrakt z imbiru – pobudza krążenie i przyspiesza spalanie tłuszczu,
pomaga walczyć z cellulitem.
Ekstrakt z kawioru – zawiera duże ilości nienasyconych kwasów
tłuszczowych i aminokwasów, które regenerują uszkodzoną barierę ochronną
naskórka. Przyspieszają odnowę komórek i umożliwiają wnikanie do skóry
białek oraz enzymów. Zwiększają także przyswajanie witaminy A, która
pobudza naskórek do odnowy. Zawiera fosfor, który odżywia i wzmacnia
skórę oraz cynk, jod, magnez, które nawilżają i pobudzają do pracy komórki.
Ekstrakt z lilii wodnej – skutecznie neutralizuje podrażnienia, niweluje
przebarwienia. Posiada również właściwości wygładzające oraz ujędrniające.
Ekstrakt z migdałów – bogaty w kwas oleinowy i inne NNKT oraz
witaminę E. Znakomicie odżywia i regeneruje skórę, delikatnie ją natłuszcza
oraz wygładza, przywracając jędrność i aksamitną gładkość.
Ekstrakt z miodu pszczelego – zmiękcza i nawilża.
Ekstrakt z mydlnicy – działa przeciwzapalnie, oczyszcza oraz nawilża.
Głęboko odżywia, regeneruje i widocznie zmiękcza naskórek.
Ekstrakt z nasion lnu – regeneruje, koi zapalenia skóry, chroni przed
szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
Ekstrakt z oczaru wirginijskiego – zmniejsza nadpobudliwość
i reaktywność skóry oraz naczyń krwionośnych na bodźce zewnętrzne.
Ekstrakt z otrąb pszennych – wygładza i ujędrnia.
Ekstrakt z owoców Noni – jest naturalnym antyoksydantem, dostarcza
skórze aminokwasów, witamin oraz pierwiastków śladowych. Działa
przeciwzapalnie.
Ekstrakt z owoców pomarańczy – energizuje, orzeźwia, zwiększa siły
witalne.
Ekstrakt z grejpfruta – jest szczególnie bogaty w witaminy, przede
wszystkim C – dzięki czemu wzmacniają naczynia krwionośne. Ekstrakt
zawarty w miąższu i pestkach grejpfruta działa niszcząco na ok. 800 rodzajów
bakterii i wirusów oraz na ponad 100 rodzajów grzybów chorobotwórczych.
Odpręża i tonizuje skórę, odświeża i oczyszcza.
Ekstrakt z ruszczyka – zapobiega zaczerwienieniom i podrażnieniom.
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Obkurcza naczynia krwionośne i je uszczelnia. Łagodzi zapalenia i zmniejsza
obrzęki oraz pobudza mikrokrążenie. Ruszczyk powoduje redukcję grudek
tłuszczowych co wiąże się z działaniem ujędrniającym oraz antycellulitowym.
Dodatkowo wygładza skórę, przywraca jej naturalną gładkość i sprężystość.
Ekstrakt z siemienia lnianego – działa łagodząco, nawilżająco na suchą
i podrażnioną skórę. Zmiękcza oraz opóźnia procesy starzenia się skóry.
Ekstrakt z szałwii lekarskiej – zawiera witaminy A, C i PP. Posiada
działanie grzybobójcze oraz odkażające. Jest bogatym źródłem kamfory,
garbników jak również flawonoidów. Działa przeciwbakteryjnie i ściągająco.
Ekstrakt z truskawki – działa antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników, aktywizuje procesy regeneracji
skóry, przyspiesza gojenie mikrourazów naskórka, nawilża, zwiększa
elastyczność i jędrność skóry. Odżywia i rewitalizuje skórę zmęczoną
i przedwcześnie starzejącą się, działa delikatnie ściągająco. Zmniejsza pory,
działa przeciwzapalnie, odkażająco i bakteriostatycznie. Poprawia koloryt
skóry.
Ekstrakt z wanilii – zmiękcza, nawilża, uwalnia od stresu, wycisza,
relaksuje.
Ekstrakt z wierzby – ma działanie przeciwzapalne, ściągające,
bakteriostatyczne oraz uszczelniające naczynia włosowate. Posiada również
działanie keratolityczne.
Ekstrakt z wiśni – bogate źródło witamin A i C, zaliczanych do „witamin
młodości”. Zawarte w miąższu flawonoidy działają antyrodnikowo, a sole
mineralne, pektyny, kwasy organiczne wzmacniają, odżywiają skórę
i poprawiają jej koloryt, rutyna zapobiega tworzeniu się tzw. pajączków.
Esculin – substancja naturalnie występująca w kasztanowcu, działa
uszczelniająco, wzmacniająco na naczynka krwionośne. Uelastycznia ściany
naczyń krwionośnych, zmniejszając ich kruchość. Działa przeciwzapalnie,
zapobiega zastojom żylnym, uspokaja gre naczyniową.
Exfocellia® – naturalny enzym keratolityczny, który delikatnie złuszcza
martwe komórki, przyspiesza regenerację i odnowę naskórka.
Fitohormony – działają podobnie do estrogenów, lecz bez skutków
ubocznych towarzyszących terapii hormonalnej. Pobudzają procesy
odnowy komórek oraz zwiększają ich zdolność do przyswajania substancji
odżywczych. Aktywizują produkcję kolagenu i elastyny, przeciwdziałając
wiotczeniu skóry. Wzmacniają jej strukturę i przyspieszają procesy
regeneracji. W widoczny sposób wygładzają zmarszczki i zapobiegają ich
ponownemu powstawaniu.
Fucogel® – nośnik podwójnego nawilżenia – działa dwukierunkowo:
wiąże wodę w głębszych warstwach naskórka oraz zapobiega jej utracie.
Glinka zielona – posiada właściwości dezynfekujące, absorpcyjne,
gojące i odżywcze. Ma działanie ściągające, matujące i wysuszające. Zamyka
rozszerzone pory oraz zapobiega tworzeniu się zaskórników. Oczyszczają
skórę i dostarczają jej mikroelementów. Glinki mają zdolność pochłaniania
nadmiaru sebum i toksyn szkodliwych dla skóry.
Hydromanil® – roślinny komponent uwalniający stopniowo nawilżające
cukry, jednocześnie tworząc film na powierzchni skóry zapobiegający utracie
wody.
Imbir – pobudza mikrokrążenie, powodując lepsze dotlenienie
i odżywienie tkanek. Przeciwdziała wolnym rodnikom.
Inulina – jest prebiotykiem, naturalnym węglowodanem, nie trawionym
przez ludzkie enzymy. Składa się z cząsteczki glukozy połączonej z łańcuchem
(od kilku do kilkudziesięciu) cząsteczek fruktozy. W stanie naturalnym
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występuje ona w korzeniach lub bulwach niektórych roślin, najczęściej
pozyskiwana jest z cykorii. Ma działanie nawilżające i łagodzące. Ułatwia
utrzymanie naturalnej flory bakteryjnej na skórze co ułatwia w utrzymaniu
pięknego wyglądu.
Jony srebra – tworzą nierozpuszczalne kompleksy z białkami naskórka,
tworząc powłoki ochronne zapobiegające wnikaniu mikroorganizmów
w głąb tkanek. Zapewniają skuteczną ochronę przeciwbakteryjną, mają
działanie przeciwzapalne i regenerujące. Wspomagają odnowę tkanek
miękkich a także zwiększają odporność organizmu.
Kamfora – posiada właściwości przeciwzapalne, znieczulające
i przeciwbakteryjne. Zwęża rozszerzone naczynia włosowate, jednocześnie
rozkurcza zwężone naczynia skórne. Działa antyoksydacyjnie.
Kasztan – działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwobrzękowo.
Łagodzi podrażnienia oraz minimalizuje zaczerwienienia skóry. Uszczelnia
i uelastycznia ścianki naczyń krwionośnych, zmniejsza ich kruchość oraz
poprawia mikrocyrkulację krwi.
Kinetyna – ogranicza pojawienie się cech starzenia fibroblastów
produkujących kolagen i elastynę, wpływa na poprawę jędrności
i elastyczności skóry. Zapobiega uszkodzeniom oksydacyjnym, stymuluje
mechanizmy naprawcze skóry, zapobiega jej przedwczesnemu starzeniu
i wyraźnie wygładza.
Koenzym Q 10 – zwany jest także eliksirem młodości. Zapobiega procesem
starzenia oraz regeneruję. Posiada również działanie antyoksydacyjne czyli –
chroni komórki skóry przed działaniem promieniowania UVA oraz pomaga
w usuwaniu zniszczeń spowodowanych działaniem wolnych rodników.
Kofeina – poprawia mikrocyrkulację oraz dotlenia. Przywraca ładny
i zdrowy koloryt skóry. Chroni przed szkodliwym działaniem promieni
UV–B, wygładza i napina skórę. Działa antycellulitowo oraz wyszczupla.
Kolagen – działa przeciwzmarszczkowo i nawilżająco.
Kora dębu – wykazuje zróżnicowane właściwości i działanie lecznicze,
które jest wynikiem składników aktywnych w niej zawartych m. in. garbniki,
które działają ściągająco oraz polifenole o działaniu przeciwzapalnym
i przeciwbakteryjnym. Kora dębu na działanie,antywirusowe oraz
antygrzybicze.
Koralowa alga czerwona – silne działanie odżywcze i regenerujące,
jest źródłem minerałów: wapnia, magnezu, cynku i żelaza. Algi czerwone
polepszają ukrwienie skóry w organizmie jak również poprawiają spójność
i natlenienie komórek.
Krwawnik – działa ściągająco, nie dopuszczając do rozwoju bakterii
powodujących powstawanie przykrego zapachu.
Krzem – ma działanie nawilżające, chroni przed wolnymi rodnikami,
przyspiesza regenerację naskórka. Krzem zmniejsza przepuszczalność
naczyń krwionośnych i odpowiada za sprężystość oraz elastyczność naskórka
i skóry właściwej poprzez zwiększenie syntezy kolagenu.
Kwas hialuronowy – utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia w skórze,
poprawia jędrność i elastyczność skóry, ujędrnia, zapobiega nadmiernej
przeznaskórkowej utracie wody oraz wypełnia zmarszczki.
Lanolina – doskonale przyswajalna przez skórę, uzupełnia jej barierę
lipidową i hamuje utratę wody, dzięki czemu działa zmiękczająco oraz
nawilżająco. Powoduje gładkość i zmniejsza szorstkość skóry. Stosowana
jako środek oczyszczający, wygładzający, natłuszczający i uelastyczniający
skórę.
Lotos – łagodzi wrażliwą skórę ze skłonnością do podrażnień i stanów

zapalnych. Stymuluje odnowę komórkową odbudowując uszkodzoną barierę
skóry.
Lukrecja – dzięki obecności flawonoidów wykazuje silne działanie
antyoksydacyjne.
Magnez – dostarcza energii komórkom, regeneruje skórę, stanowi
skuteczną barierę przed atakiem wolnych rodników.
Masło Shea (Karite) – otrzymywane z orzechów drzewa masłowego,
zwanego Drzewem Młodości. Zawiera kwas stearynowy i oleinowy, a dzięki
zawartości estrów alkoholi trójterpenowych i kwasu cynamonowego jest
naturalnym filtrem słonecznym. Doskonale odżywia, zmiękcza naskórek,
likwiduje suchość skóry; chroni ją przed szkodliwym promieniowaniem
słonecznym, wygładza. Przywraca skórze aksamitną gładkość, cudowną
miękkość i naturalną zmysłowość. Głęboko nawilża, odżywia i ujędrnia,
sprawiając, że ciało staje się zachwycająco miękkie, delikatne i jedwabiście
gładkie.
Mentol – posiada działanie zmiękczające, odświeżające, kojące oraz
znieczulające. Łagodzi podrażnienia jak również orzeźwia.
Miedź – reguluje wydzielanie sebum. Posiada właściwości
przeciwstarzeniowe, uelastyczniające, dotlenia komórki skóry.
Mikrokolagen – zapobiega wiotczeniu, poprawia strukturę i sprężystość
skóry. Wyraźnie odmładza. Wypełnia od wewnątrz zmarszczki i bruzdy
mimiczne, przywracając gładkość i sprężystość.
Miłorząb Japoński – doskonale ujędrnia i uelastycznia skórę, a także
niweluje cellulit. Neutralizuje wolne rodniki, hamuje procesy starzenia się
skóry oraz zmniejsza napięcie naczyń krwionośnych.
Mocznik – ma właściwości zmiękczające skórę, zwiększa przepuszczalność
warstwy rogowej naskórka, ułatwia wnikanie składników aktywnych w jego
głębsze warstwy. Jest higroskopijny, dzięki czemu działa intensywnie
nawilżająco.
Morela – ma doskonałe właściwości nawilżające i wygładzające naskórek.
Stosowana na skórę dojrzałą ogranicza powstawanie zmarszczek. Może być
stosowana do skóry wrażliwej, podrażnionej oraz suchej.
Octanowinian glinu – zmniejsza obrzęki stóp i nóg – szczególnie
w okolicach kostek. Redukuje opuchliznę, łagodzi podrażnienia. Działa
miejscowo ściągająco, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Olej arganowy – otrzymywany z nasion drzewa agranowego. W kosmetyce
nieoceniony głównie ze względu na swoje działanie odmładzające. Regeneruje
naskórek, wzmacnia komórki, zapobiega pojawianiu się bruzd. Likwiduje
suchość i szorstkość skóry. Chroni przed agresywnym działaniem słońca
i wiatru. Łagodzi objawy trądziku młodzieńczego, alergii oraz łuszczycy.
Olej Canola – posiada silne właściwości łagodzące i przeciwzapalne.
Olej kokosowy – idealny do cery suchej, łuszczącej się i swędzącej. Chroni
przed szkodliwymi skutkami ultrafioletowego promieniowania słonecznego
oraz szkodliwymi wolnymi rodnikami.. Rozjaśnia przebarwienia powstające
wraz z wiekiem, lub będące skutkiem zbyt intensywnego opalania. Przynosi
ulgę przesuszonej i podrażnionej skórze.
Olej macadamia – ma doskonałe właściwości natłuszczające, zmiękczające
i nawilżające.
Olej migdałowy – otrzymywany jest z nasion owoców drzewa
migdałowego. Zawiera kwas oleinowy, linolowy oraz witaminy: A, B1,
B2, B6, D i E. Nadaje się do pielęgnacji każdego typu skóry, a szczególnie
polecany jest dla skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej. Przeciwdziała
starzeniu się skóry. Leczy także egzemy skórne, a nawet łuszczycę. Nawilża,
odżywia, łagodzi podrażnienia skórne, uelastycznia, a przy tym nie uczula,

nie wywołuje alergii.
Olej ryżowy – jest bogatym źródłem aminokwasów dzięki czemu odżywia
i regeneruje skórę.
Olej sezamowy – zawierający kwas linolowy, witaminę B6, naturalne
tokoferole pobudza metabolizm skórny, reguluje pracę gruczołów łojowych,
oczyszcza skórę z toksyn. Chroni ją przed wolnymi rodnikami, zapobiega jej
przedwczesnemu starzeniu się.
Olej winogronowy – dezaktywizuje wolne rodniki, regeneruje i nawilża
skórę.
Olej z masłosza – nawilża, natłuszcza, ujędrnia i uelastycznia.
Olej z miodli indyjskiej (NEEM) – działa antybakteryjnie, łagodzi
podrażnienia, zmniejsza nadmierne łuszczenie się skóry.
Olejek eukaliptusowy – ma działanie bakteriobójcze, antywirusowe
i przeciwzapalne.
Oriza sativa – ryż siewny – ma właściwości matujące. Skrobię z ziaren
ryżu wykorzystuje się do produkcji pudrów w kosmetyce.
Palmaria–Palmata – alga czerwona – bogate źródło witamin, minerałów
i aminokwasów. Ma właściwości odżywcze i antyoksydacyjne. Hamuje
procesy fotostarzenia się skóry. Chroni włókna kolagenowe. Uelastycznia
naczynia krwionośne.
Papaya – zmiękcza naskórek, usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum,
rozjaśnia skórę. Opóźnia jej procesy starzenia się.
Pronalen AntiFatigue® (nowatorski system wzmacniania naczyń
krwionośnych) – pobudza mikrokrążenie, zwiększa odporność i szczelność
naczyń krwionośnych oraz rozjaśnia skórę. Działa przeciwobrzękowo.
Pronalen Flash Tense Plus® – mieszanina peptydów i aminokwasów
z ziaren pszenicy zapewniająca długotrwały efekt liftingu. Natychmiast
zauważalnie napręża skórę.
Proteiny jedwabiu – poprawiają poziom nawilżenia skóry, sprawiając że
staje się ona miękka i jedwabiście gładka
Regu–slim® – unikalny kompleks synergicznie połączonych substancji (m.
in. wyciąg z guarany, kofeina, l–karnityna) o działaniu silnie wyszczuplającym
i redukującym cellulit. Przyspiesza rozkład kwasów tłuszczowych.
Tlenek cynku – jest silnym antyoksydantem, działa antybakteryjnie
i ściągająco. Ułatwia oczyszczanie skóry z nagromadzonego sebum,
przywraca jej naturalne pH, łagodzi stany zapalne, zmniejsza skłonność
skóry do powstawania zaskórników.
Witamina E – neutralizuje wolne rodniki, przyspiesza odnowę komórkową
oraz usuwa objawy stresu i zmęczenia.
Witamina F – przywraca równowagę kwasowo–wodno–lipidową
skóry. Ma działanie natłuszczające, odżywcze i ochronne. Zapewnia także
prawidłowe nawilżenie skóry.
Woda oczarowa – intensywnie nawilża i koi skórę. Działa przeciwzapalnie.
Obkurcza także naczynia krwionośne.
Wosk pszczeli biały – wykazuje działanie bakteriostatyczne,
bakteriobójcze, regeneracyjne, znieczulające, detoksykacyjne, stymuluje
układ immunologiczny i metabolizm komórkowy.
Ziarno z drzewa kakaowego – ma właściwości silnie nawilżające,
przeciwutleniające, tonizujące. Drenuje i pobudza metabolizm komórkowy,
regeneruje. Właściwości te związane są z obecnością w ziarnie kakaowym
różnorodnych substancji, z których najważniejsze to: nawilżające
i detoksykujące – kofeina i teobromina oraz antyoksydacyjne i ochronne
w stosunku do komórek skóry – polifenole.
Żelazo – wspomaga regenerację skóry.
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