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Jesteśmy marką innowacyjną i skoncentrowaną na efektach.
Kosmetyki IDO LAB dbają o skórę w sposób bezkompromi-
sowy, zapewniając jej optymalną dawkę aktywnych składni-
ków o potwierdzonej skuteczności. Zapewniają kompleksowe
działanie odmładzające, rewitalizujące i pielęgnujące, 
a równocześnie stymulują naturalne mechanizmy regene-
racyjne i obronne skóry.

KILKA SŁÓW O NAS

Naszym głównym celem jest dbanie o Twoją skórę, zdrowe
i dobre samopoczucie, ale równie ważne jest dla nas wspie-
ranie osób słabszych, wymagających szczególnej troski
i wsparcia. Chcemy inspirować, motywować i dzielić się
dobrem. Wierzymy, że to jedyna słuszna droga, dlatego
część przychodów ze sprzedaży IDO LAB wspiera wybrane
inicjatywy społeczne.

Dzięki naszym kosmetykom nie tylko będziesz wyglądać
i czuć się pięknie, ale też przekażesz to piękno dalej.

NASZE WARTOŚCI

Nasze składy są proste, ale przemyślane w najdrobniejszym
nawet detalu. Dzięki temu działają wielokierunkowo i skute-
cznie zaspokajają potrzeby wymagającej cery dojrzałej.

               
 

NASZE KOSMETYKI

Regenerują, pomagają powstrzymać niekorzystne
działanie wolnych rodników i hamują procesy glikacji

Uzupełniają niedoboroy substancji niezbędnych dla
zachowania dobrej kondycji skóry

Stymulują wytwarzanie naturalnego kwasu hialuro-
nowego, kolagenu i elastyny

Uszczelniają naturalną barierę ochronną skóry, która
na co dzień narażona jest na niekorzystne działanie
czynników zewnętrznych (smog, zanieczyszczania,
promieniowanie UV)

Zwiększają jej naturalną odporność



RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJBO DY

250 ml

500 ml

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, olej ze słodkich migdałów, masło shea, mocznik

EAN: 5907529300428
EAN: 5907529300435

SRP

Najlepszy dla:

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
sucha

Skóra
wrażliwa

50 ml

250 ml

58,10 zł

95 zł

79,50 zł

119,17 zł

Aksamitny krem do pielęgnacji suchej i bardzo suchej skóry 
ciała rekomendowany dla kobiet po 40. roku życia. Błyskawicz-
nie przywraca jej uczucie komfortu i jedwabistą gładkość. 
Kompleks składników aktywnych kosmetyku pobudza 
produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając gęstość, spręży-
stość i elastyczność skóry. Dodatek beta-glukanu z owsa 
zapewnia optymalny poziom nawilżenia i podnosi odporność na 
szkodliwe czynniki zewnętrzne. Olej kokosowy i kwasy 
omega 3-6-9 wspomagają odnow naskórka, odżywiają 
i uszczelniają naturalną barierę ochronną, a srebro koloidalne 
regeneruje, detoksykuje i działa antybakteryjnie. Różnicę 
poczujesz już po pierwszym użyciu kremu.

Skóra 
bardzo sucha

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, olej kokosowy, kwasy omega 3,6-9, Srebro koloidalne

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300473

SRP

odbudowuje płaszcz 
hydro-lipidowego

i zabezpiecza przed
transepidermalną utratą wody

pobudza produkcję
naturalnych włókien

podporowych - 
kolagenu i elastyny

przywraca młodzieńczą
sprężystość i elastyczność

naskórka
silnie regeneruje suchą

i bardzo suchą skórę

DZIAŁANIE

ujednolica koloryt skóry
i subtelnie ją rozświetla

pobudza produkcję
naturalnych włókien

podporowych - 
kolagenu i elastyny

rewitalizuje dojrzałą skórę 
i stymuluje cykl 

przemiany komórkowej

efektywnie nawilża 
i ogranicza transpideralną 

utratę wody (TEWL)

DZIAŁANIE

AKTYWNY KREM DO CIAŁA 
RENEW2

AKTYWNY BALSAM DO CIAŁA
RENEW2

Aktywny balsam do ciała, rekomendowany dla skóry suchej 
i z widoczną utratą jędrności. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji 
obszarów, na których w pierwszej kolejności pojawia się 
wiotkość – na ramionach, po wewnętrznej stronie ud czy na 
brzuchu. Zawiera kompleks biologicznie aktywnych składni-
ków o działaniu regenerującym, uelastyczniającym i wzmac-
niającym włókna podporowe skóry (kolagen i elastynę). Zapew-
nia optymalny poziom nawilżenia i podnosi odporność na 
szkodliwe czynniki zewnętrzne. Odżywia i wygładza ciało, 
przywracając mu sprężystość i napięcie, a także odbudowuje 
naturalny  płaszcz hydro-lipidowy skóry. Balsam zmiękcza, 

regeneruje i pobudza procesy przemiany komórkowej.



BODY FACE
Aktywny balsam antycellulitowy Renew2 to kosmetyk
do codziennej pielęgnacji ciała. Jego aktywne biologicznie
składniki zwiększają elastyczność skóry, wzmacniają jej 
strukturę i zapewniają prawidłowe nawilżenie. Stymulują
mikrokrążenie i naturalny drenaż, aktywują proces lipolizy,
detoksykują i zapewniają widoczną poprawę konturów 
sylwetki. Pobudzają procesy metaboliczne i redukują

zmiany spowodowane cellulitem.

RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

pobudza proces
rozpadu komórek

tłuszczowych i drenaż

ujędrnia i poprawia
napięcie skóry

wygładza nierówności
spowodowane cellulitem

stymuluje naturalne procesy
detoksykacji tkanek

DZIAŁANIE

rewitalizuje poszarzałą,
zmęczoną cerę

gwarantuje wysoki
poziom ochrony

antyoksydacyjnej

ujędrnia i zmniejsza
widoczność zmarszczek

zapewnia globalny
efekt anti-aging

DZIAŁANIE

ANTYCELLULITOWY BALSAM
DO CIAŁA RENEW2

AKTYWNY KREM DO TWARZY
NA DZIEŃ RENEW2

50 ml

Skóra z oznakami 
starzenia

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, niancynamid (wit. B3), reweratol z czerwonych winogron, 

olej różany, kwasy retinowy

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300503

SRP
250 ml89 zł 149 zł

Skóra
pomarańczowa

Skóra
wrażliwa

Skóra
sucha

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, trawa tygrysia, kofeina, L-karnityna 

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300565

SRP

Krem na dzień Renew2 ma satynową formułę – bogatą
w cenne substancje, a jednocześnie lekką. Świetnie 
sprawdza siępo 40. roku życia, gdy cera wymaga globalnego 
działania rewitalizującego. Kosmetyk pobudza
produkcję kolagenu i elastyny oraz przywraca funkcje 
barierowe skóry. Dodatek silnych antyoksydantów 
opóźnia procesy starzenia się i sprawia, że twarz wygląda 
świeżo i młodzieńczo.



RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJFA CE

AKTYWNY KREM DO TWARZY 
NA NOC RENEW2

silnie regeneruje
i odbudowuje

struktury skóry

działa jak zastrzyk energii,
dostarczając skórze
witamin i minerałów

intensywnie nawilża
i hamuje transpidermalną

utratę wody

zapewnia efekt liftingu
i nadaje cerze

aksamitną gładkość

DZIAŁANIE

działa jak
błyskawiczny lifting

okolicy oka

redukuje obrzęki
i objawy zmęczenia

niweluje zmarszczki,
cienie i tzw.
„kurze łapki”

rewitalizuje i zagęszcza
delikatną skórę

wokół oczu

DZIAŁANIE

Skóra z oznakami 
starzenia

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, niancynamid (wit. B3), resweratol z czerwonych 

winogron, szlachetne naturalne oleje (różany, arganowy, jojoba i kokosowy)

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300534

50 ml 149 zł

85 zł

SRP Zmarszczki Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, biomimetyczne peptydy, ekstrakt z ziaren guarany,

reweratol z czerwonych winogron

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300572

15 ml

SRP

Aktywny krem na noc Renew2 ma zmysłową, aksamitną 
konsystencję bogatą w drogocenne oleje. Jego składniki 
aktywne pobudzają produkcję włókien kolagenowych 
i elastynowych, wyraźnie zagęszczając skórę. Kosmetyk
uzupełnia niedobory lipidów i ceramidów przywracając
naskórkowi funkcje fizjologiczne i ochronne, a dodatek
silnych antyoksydantów hamuje atak wolnych rodników.

Aksamitny krem pod oczy z linii Renew2 błyskawicznie 
przywraca skórze sprężystość i promienny blask. Zawiera 
biomimetyczne peptydy, które wspomagają regenerację
i odnowę naskórka, redukują zmarszczki i zapobiegają 
powstawaniu nowych. Ekstrakt z ziaren guarany stymuluje
mikrokrążenie redukując cienie pod oczami, a dodatek 
antyoksydantów niweluje szkodliwe działanie wolnych 
rodników. Krem głęboko nawilża, usuwa oznaki zmęczenia

i przywraca spojrzeniu młodzieńczą świeżość.

AKTYWNY KREM POD OCZY
RENEW2



BO DY

50 ml45 zł 42 zł100 ml

Skóra
sucha

Skóra
wrażliwa

Skóra 
zniszczona

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, trawa tygrysia, kofeina, L-karnityna 

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300503

SRP

Aktywny krem do stóp Renew2 głęboko nawilża i odżywia 
skórę, przywracając jej komfort i gładkość. Jest bogaty 
w składniki zmiękczające, regenerujące i natłuszczające. 
Dodatek srebra koloidalnego i oleju z drzewa herbacianego 
przyspiesza gojenie się uszkodzeń naskórka, jednocześnie 
zwalczając bakterie i grzyby.

Skóra 
sucha

Skóra
wrażliwa Zrogowacenia

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, niancynamid (wit. B3), reweratol z czerwonych winogron, 

olej różany, kwasy retinowy

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300510

SRP

RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

RENEW2   40+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

uzupełnia cenne
lipidy naskórkowe,

zapewniając skórze komfort

pomaga złuszczyć
zrogowaciałe komórki
naskórka i delikatnie

rozjaśnia przebarwienia

odbudowuje i uszczelnia
naruszony płaszcz

hydro-lipidowy

DZIAŁANIE

pobudza naturalne
procesy złuszczania

keratynocytów

zapewnia ochronę
przed rozwojem

bakterii i grzybów

jest źródłem cennych
lipidów i składników

nawilżających
silnie regeneruje suchą

i zrogowaciałą skórę

DZIAŁANIE

silnie regeneruje suchą
i szorstką skórę dłoni

Aktywny krem do rąk Renew2 zapewnia skórze dłoni
właściwe nawilżenie, odbudowę i ochronę. Starannie
dobrany kompleks składników na bazie beta-glukanu
z owsa, mocznika i naturalnych olejów opóźnia procesy
starzenia się i głęboko odżywia szorstką, spierzchniętą 
skórę rąk, przynosząc jej natychmiastowe uczucie komfortu

i aksamitną gładkość.

AKTYWNY KREM DO RĄK
RENEW2

AKTYWNY KREM DO STÓP
RENEW2



RENEW3   50+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

RENEW3   50+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

Silnie ujędrniający balsam do ciała rekomendowany do 
stosowania po 50. roku życia, kiedy w skórze zachodzą zmiany 
strukturalne, związane m.in. ze spadkiem poziomu hormonów. 
To pielęgnacyjny must-have dla kobiet, które dostrzegają 
wyraźną utratę napięcia skóry i jej nadmierną suchość. Stoso-
wany regularnie likwiduje wiotkość tkanki na udach, brzuchu, 
ramionach i pośladkach. Sprawia, że skóra staje się grubsza, 
sprężysta i odżywiona. Balsam jest bogaty w biologicznie 
aktywne składniki pobudzające syntezę włókien kolageno-
wych i elastynowych, uzupełniające niedobór kluczowych 
lipidów naskórkowych i działające antyoksydacyjnie. 
Delikatnie złuszcza, jednocześnie zapewniając optymalny 
poziom nawilżenia. Wygładza, zmiękcza i poprawia struktu-

rę skóry, przywra-cając jej zdrowy koloryt.

Krem do pielęgnacji ciała o bogatej, odżywczej konsystencji. 
Rekomendowany do stosowania po 50. roku życia, kiedy 
w skórze zachodzą zmiany strukturalne, związane m.in.  
ze spadkiem poziomu hormonów. Poprawia jędrność i napięcie
skóry, zagęszcza strukturę włókien podporowych i uzupełnia 
deficyty kluczowych lipidów naskórkowych. Regeneruje, 
wygładza, nawilża i pobudza naturalne mechanizmy odnowy 
komórkowej. Zapobiega nadmiernej suchości i łuszczeniu się 
skóry. Przyspiesza regenerację uszkodzeń naskórka i jedno-
cześnie zapewnia ochronę antybakteryjną. Regularne 
stosowanie kremu przywraca skórze elastyczność, miękkość 
i zdrowy koloryt.

AKTYWNY BALSAM DO CIAŁA
RENEW3

zapobiega skutkom
zmian hormonalnych

związanych z menopauzą

intensywnie
odżywia naskórek

i rozświetla dojrzałą skórę

zagęszcza strukturę skóry
i zwiększa produkcję

kolagenu

silnie ujędrnia
i regeneruje dojrzałą,

wiotką skórę

DZIAŁANIE

zagęszcza strukturę skóry 
dzięki pobudzeniu 

syntezy kolagenu i elastyny

silnie rewitalizuje
i rozświetla 

dojrzałą skórę

uzupełnia 
deficyty lipidowe, 

regeneruje i nawilża ciało

intensywnie ujędrnia
i napina wiotką

skórę ciała

DZIAŁANIE

50 ml 58,10 zł

500 ml 95 zł

Skóra 
bardzo sucha

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, kwas laurynowy, kwasy omega 3,6-9, Srebro koloidalne

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300497

SRP

250 ml79,50 zł

119,17 zł 500 ml

Skóra
sucha

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Beta-glukan z owsa, olej ze słodkich migdałów, masło shea, mocznik

Najlepszy dla:

SRP

EAN: 5907529300442
EAN: 5907529300459

AKTYWNY KREM DO CIAŁA
RENEW3

BO DY



Skóra po 50. roku życia przechodzi transformację – zmiany 
w poziomie hormonów oraz obniżenie wydajności natural-
nych mechanizmów regeneracji powodują utratę 
jejjędrności i napięcia. Dzięki konsekwentnej pielę-
gnacji preparatami z aktywnymi biologiczne składnikami
jesteś w stanie zahamować te niekorzystne zmiany! 
Aktywny Krem na noc Renew3 ma silnie odżywczą, pełną 
cennych substancji formułę, która ogranicza transepider-
malną utratę wody, stymuluje fibroblasty do produk-
cjikolagenu i elastyny oraz uzupełnia deficyty kluczo-
wych lipidów bariery ochronnej. To intensywna nocna 
kuracja, dzięki której rano zobaczysz w lustrze wypoczę-
tą, świeżąi gładką twarz. Kosmetyk zagęszcza struk-
turę skóry, hamuje aktywność wolnych rodników, 
działa ochronniei regenerująco. Rozjaśnia powstające 

wraz z wiekiem przebarwienia.

Krem na dzień Renew3 ma bogatą, jedwabistą 
konsystencję, która otula skórę niczym miękki, 
kaszmirowy sweter. Jest bogaty w cenne substan-
cje o działaniu regenerującym, ujędrniającym i rewita-
lizującym. Stymuluje produkcję białek podporowych, 
uszczelnia barierę hydro-lipidową i niweluje skutki 
zmian struktury skóry związanych z okresem meno-
pauzalnym. Wyrównuje koloryt cery, zmniejszając 
powstające wraz z wiekiem przebarwienia.

RENEW3   50+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

RENEW3   50+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

zmniejsza 
głębokość zmarszczek 

i linii mimicznych

silnie nawilża i zabezpiecza 
przed utratą wilgoci, 

ograniczając współczynnik TEWL

lifting w kremie 
– napina i wygładza 

skórę

DZIAŁANIE

zmniejsza 
głębokość zmarszczek 

i linii mimicznych

przywraca skórze 
zdrowy koloryt 

i rozjaśnia zmiany 
hiperpigmentacyjne

zapewnia efekt 
globalnej rewitalizacji 

i silną ochronę antyoksydacyjną

intensywnie 
ujędrnia i zagęszcza 

dojrzałą cerę

DZIAŁANIE

AKTYWNY KREM DO TWARZY
NA NOC RENEW3

AKTYWNY KREM DO TWARZY
NA DZIEŃ RENEW3

zagęszcza skórę 
dzięki stymulacji wytwarzania 

kolagenu i elastyny

50 ml149 zł

149 zł

Główne składniki aktywne:
Ceramidy, resweratol, olej różany, niancynamid (wit. B3), beta-glukan z owsa

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300558

SRP

Skóra z oznakami
starzenia

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

50 ml

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300541

SRP

Skóra z oznakami
starzenia

Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Ceramidy, resweratol, olej różany, niancynamid (wit. B3), beta-glukan z owsa

FA CE



RENEW3   50+
LINIA DO SKÓRY DOJRZAŁEJ

Zmiany hormonalne i strukturalne, zachodzące w skórze po 
50. roku życia, najszybciej widać na delikatnej i wrażliwej skórze 
wokół oczu. Staje się ona niezwykle cienka i wiotka, wyraźnie 
zaznaczają się na niej zmarszczki i linie mimiczne. Aktywny krem 
pod oczy z linii Renew3 został stworzony tak, by przywrócić 
skórze młodzieńcze parametry. Zagęszcza naskórek, wyrów-
nuje koloryt cery i delikatnie ją rozświetla. Niweluje nadwrażli-
wość i oznaki zmęczenia. Pobudza mikro-krążenie i dotlenia 
poszarzały naskórek. Silnie regeneruje, nawilża i odżywia cienką, 
przesuszoną skórę w okolicy powiek. Regularne stosowanie 

kremu przywraca spojrzeniu młodzieńczy blask i energię.

wzmacnia i zagęszcza 
cienką, wiotką skórę 

wokół oczu

rewitalizuje i rozjaśnia 
delikatną skórę powiek

wypełnia 
zmarszczki mimiczne 

i tzw. „kurze łapki”

lifting w kremie” –
silnie napina i ujędrnia

DZIAŁANIE

FACE

15 ml85 zł

Zmarszczki Skóra
wrażliwa

Każdy
rodzaj skóry

Główne składniki aktywne:
Biomimetyzcne peptydy, beta-glukan z owsa, ekstrakt z ziaren guarany, 

reweratol

Najlepszy dla:

EAN: 5907529300589

SRP

AKTYWNY KREM POD OCZY
RENEW3

To codzienne, małe rytuały,
które z czasem przynoszą wielkie efekty



IDO ORGANIC SOAPS
MYDŁO NATURALNE LAWENDA I GLINKA

IDO HOMECANDLES

MYDŁO NATURALNE PACZULA I ZŁOTO
Eleganckie, aromatyczne mydło w kostce wzbogacone 24-karatowym złotem. Ujędrnia i głęboko 

oczyszcza skórę, pozostawiając zmysłowy zapach.

Każde mydło to duża 160 gr kostka, która pozwoli Ci się cieszyć produktem przez długi czas

Wyjątkowo delikatne mydło na bazie hydrolatu i maceratu z lawendy, z olejkiem lawendo

wym, zmielonymi kwiatami lawendy, przyprawione miodem lawendowym.

IDEALNE DLA SKÓRY:  dojrzałej  /  suchej  /  wrażliwej  /  każdej

MYDŁO NATURALNE SZAŁWIA LEKARSKA I GLINKA FRANCUSKA
Wielofunkcyjne mydło o wyjątkowych właściwościach oczyszczających, antyseptycznych i pielęgn-

cyjnych. Łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie.

IDEALNE DLA SKÓRY:  tłustej  /  trądzikowej /  podrażnionej  / wrażliwej  /  każdej

MYDŁO NATURALNE NAGIETEK I SPIRULINA
Ręcznie wykonane mydło w kostce, o silnym działaniu przeciwzapalnym i gojącym.

IDEALNE DLA SKÓRY:  wrażliwej  /  suchej  /  podrażnionej  /  każdej

NUTY ZAPACHOWE:  nuty dymne /  jałowiec  /  tytoń  /  nuty pudrowe  /  piżmo  /  wanilia 

ŚWIECA SOJOWA BE THE CHANGE
Be The Change to subtelnie otulające ciepło i niezwykły, wyrafinowany zapach, który zniewala 

zmysły i wprowadza w błogi stan spokojunia.

ŚWIECA SOJOWA CEDDAR & SAFFRAN
Ceddar & Saffran to wyjątkowa, orientalna kompozycja zapachów działa uspokajająco i odprężająco. 

Daje ciepły kojący aromat.

NUTY ZAPACHOWE:  bergamotka  /  nuty balsamiczne /  płatki irysa  /  nuty drzewne  /  
                                      szafran  /  wanilia  /  nuty sandałowe  /  piżmo  /  drzewo cedrowe

ŚWIECA SOJOWA INDIAN WOODS
Indian Woods to wyjątkowa i niepowtarzalna kompozycja. Działa relaksująco, odprężająco i dodaje 

energii.

ŚWIECA SOJOWA SANDALWOOD & VANILLA
Cedarwood & Vanilla to elegancka kompozycja zapachów, która dodaje wnętrzu głębi i ciepła, 

relaksuje i daje poczucie spokoju i wyciszenia. 

IDEALNE DLA SKÓRY:  trądzikowej  /  wrażliwej  /  podrażnionej  /  atopowej  /  każdej

NUTY ZAPACHOWE:  bdrzewo sandałowe  /  mięta pieprzowa /  mleko kokosowe  /  gałka 
                                      muszkatołowa  /  wetyweria  /  skórka cytryny  /  mech dębowy

NUTY ZAPACHOWE:  drzewo cedrowe  /  wanilia

160 gr 40 zł

MYDŁO NATURALNE KAWA I KURKUMA
Autorska kompozycja naturalnych szlachetnych olejów w połączeniu z masłem shea i masłem 

kakaowym otula skórę warstwą ochronną dbając o jej prawidłowe nawilżenie i odżywienie.

IDEALNE DLA SKÓRY:  ze spadkiem jędrności  / suchej  /  każdej

Delektuj się zapachem naszych naturalnych świec sojowych przez 24 h 150 ml 59 zł



PODSUMOWANIE

Aksamitny krem do pielęgnacji suchej i bardzo suchej skóry ciała 
rekomendowany dla kobiet po 40. roku życia. Błyska-wicznie przywraca jej 
uczucie komfortu i jedwabistą gładkość. Kompleks składników 
aktywnych kosmetyku pobudza produkcję kolagenu i elastyny, 
poprawiając gęstość, sprężystość i elastyczność skóry. Dodatek 
beta-glukanu z owsa zapewnia optymalny poziom nawilżenia i podnosi 
odporność na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Olej kokosowy i kwasy 
omega 3-6-9 wspomagają odnow naskórka, odżywiają i uszczelniają 
naturalną barierę ochronną, a srebro koloidalne regeneruje, detoksykuje 
i działa antybakteryjnie. Różnicę poczujesz już po pierwszym użyciu 
kremu.

AKTYWNY KREM DO CIAŁA 
RENEW2

Aktywny balsam do ciała, rekomendowany dla skóry suchej i z widoczną 
utratą jędrności. Świetnie sprawdza się w pielęgnacji obszarów, na których w 
pierwszej kolejności pojawia się wiotkość – na ramionach, po wewnętrz
nej stronie ud czy na brzuchu. Zawiera kompleks biologicznie aktywnych 
składników o działaniu regenerującym, uelastyczniającym i wzmacnia
jącym włókna podporowe skóry (kolagen i elastynę). Zapewnia optymalny 
poziom nawilżenia i podnosi odporność na szkodliwe czynniki zewnętrz
ne. Odżywia i wygładza ciało, przywracającm mu sprężystość i napięcie, 
a także odbudowuje naturalny płaszcz hydro-lipidowy skóry. Balsam 
zmiękcza, regeneruje i pobudza procesy przemiany komórkowej.

ANTYCELLULITOWY BALSAM
DO CIAŁA RENEW2

Krem na dzień Renew2 ma satynową formułę – bogatą w cenne 
substancje, a jednocześnie lekką. Świetnie sprawdza siępo 40. roku 
życia, gdy cera wymaga global-nego działania rewitalizującego. 
Kosmetyk pobudza produkcję kolagenu i elastyny oraz przywraca 
funkcje barierowe skóry. Dodatek silnych antyoksydantów opóźnia 
procesy starzenia się i sprawia, że twarz wygląda świeżo i młodzieńczo.

AKTYWNY KREM DO TWARZY
NA DZIEŃ RENEW2

Aktywny balsam antycellulitowy Renew2 to kosmetyk do codziennej 
pielęgnacji ciała. Jego aktywne biologicznie składniki zwiększająelastycz
ność skóry, wzmacniają jej strukturę i zapewniają prawidłowe nawilżenie. 
Stymulują mikrokrążenie i naturalny drenaż, aktywują proces lipolizy, 
detoksykują i zapewniają widoczną poprawę konturów sylwetki. 
Pobudzają procesy metaboliczne i redukują zmiany spowodowane 
cellulitem.

Aktywny krem na noc Renew2 ma zmysłową, aksamitną konsystencję 
bogatą w drogocenne oleje. Jego składniki aktywne pobudzają 
produkcję włókien kolagenowych i elastynowych, wyranie 
zagęszczając skórę. Kosmetyk uzupełnia niedobory lipidów 
i ceramidów przywracając naskórkowi funkcje fizjologiczne 
i ochronne, a dodatek silnych antyoksydantów hamuje atak wolnych 
rodników.

AKTYWNY KREM DO TWARZY 
NA NOC RENEW2

Aksamitny krem pod oczy z linii Renew2 błyskawicznie przywraca skórze 
sprężystość i promienny blask. Zawiera biomimetyczne peptydy, które 
wspomagają regenerację i odnowę naskórka, redukują zmarszczki 
i zapobiegają powstawaniu nowych. Ekstrakt z ziaren guarany stymuluje 
mikrokrążenie redukując cienie pod oczami, a dodatek antyoksydantów 
niweluje szkodliwe działanie wolnych rodników. Krem głęboko nawilża, 
usuwa oznaki zmęczenia i przywraca spojrzeniu młodzieńczą świeżość.

40+

40+

40+

40+

40+

40+

AKTYWNY BALSAM DO CIAŁA
RENEW2

AKTYWNY KREM POD OCZY
RENEW2

250 ml 500 mlSRP 79,50 zł 119,17 zł

50 ml 250 mlSRP 58,10 zł 95 zł

250 mlSRP 89 zł

50 mlSRP 149 zł

50 mlSRP 149 zł

15 mlSRP 85 zł

Aktywny krem do rąk Renew2 zapewnia skórze dłoni właściwe 
nawilżenie, odbudowę i ochronę. Starannie dobrany kompleks 
składników na bazie beta-glukanu z owsa, mocznika i naturalnych 
olejów opóźnia procesy starzenia się i głęboko odżywia szorstką, 
spierzchniętą skórę rąk, przynosząc jej natychmiastowe uczucie komfortu 
i aksamitną gładkość.

AKTYWNY KREM DO RĄK
RENEW2

Aktywny krem do stóp Renew2 głęboko nawilża i odżywia skórę, 
przywracając jej komfort i gładkość. Jest bogaty w składniki zmiękczając, 
regenerujące i natłuszczające. Dodatek srebra koloidalnego i oleju 
z drzewa herbacianego przyspiesza gojenie się uszkodzeń naskórka, 
jednocześnie zwalczając bakterie i grzyby.

40+

AKTYWNY KREM DO STÓP
RENEW240+

50 mlSRP 45 zł

50 mlSRP 42 zł

Skóra po 50. roku życia przechodzi transformację – zmiany w poziomie 
hormonów oraz obniżenie wydajności natural-nych mechanizmów 
regeneracji powodują utratę jej jędrności i napięcia. Dzięki 
konsekwentnej pielęgnacji preparatami z aktywnymi biologiczne 
składnikami jesteś w stanie zahamować te niekorzystne zmiany! Aktywny 
Krem na noc Renew3 ma silnie odżywczą, pełną cennych substancji formułę, 
która ogranicza transepidermalną utratę wody, stymuluje fibroblasty do 
produkcji kolagenu i elastyny oraz uzupełnia deficyty kluczowych lipidów 
bariery ochronnej. To intensywna nocna kuracja, dzięki której rano 
zobaczysz w lustrze wypoczętą, świeżą i gładką twarz. Kosmetyk 
zagęszcza strukturę skóry, hamuje aktywność wolnych rodników, działa 
ochronnie i regenerująco. Rozjaśnia powstające wraz z wiekiem 
przebarwienia.

AKTYWNY KREM DO TWARZY
NA NOC RENEW350+

50 mlSRP 149 zł

Krem na dzień Renew3 ma bogatą, jedwabistą konsstencję, która otula 
skórę niczym miękki, kaszmirowy sweter. Jest bogaty w cenne 
substancje o działaniu regenerującym, ujędrniającym i rewitalizującym. 
Stymuluje produkcję białek podporowych, uszczelnia barierę 
hydro-lipdową i niweluje skutki zmian struktury skóry związanych 
z okresem menopauzalnym. Wyrównuje koloryt cery, zmniejszając 
powstające wraz z wiekiem przebarwienia.

AKTYWNY KREM DO TWARZY
NA DZIEŃ RENEW350+

50 mlSRP 149 zł

Zmiany hormonalne i strukturalne, zachodzące w skórze po 50. roku 
życia, najszybciej widać na delikatnej i wrażliwej skórze wokół oczu. Staje 
się ona niezwykle cienka i wiotka, wyraźnie zaznaczają się na niej 
zmarszczki i linie mimiczne. Aktywny krem pod oczy z linii Renew3 został 
stworzony tak, by przywrócić skórze młodzieńcze parametry. Zagęszcza 
naskórek, wyrównuje koloryt cery i delikatnie ją rozświetla. Niweluje 
nadwrażliwość i oznaki zmęczenia. Pobudza mikrokrążenie i dotlenia 
poszarzały naskórek. Silnie regeneruje, nawilża i odżywia cienką, 
przesuszoną skórę w okolicy powiek. Regularne stosowanie kremu 
przywraca spojrzeniu młodzieńczy blask i energię.

AKTYWNY KREM POD OCZY 
RENEW350+

15 mlSRP 85 zł

Krem do pielęgnacji ciała o bogatej, odżywczej konsystencji. Rekomendo-
wany do stosowania po 50. roku życia, kiedy w skórze zachodzą 
zmiany strukturalne, związane m.in. ze spadkiem poziomu hormonów. 
Poprawia jędrność i napięcieskóry, zagęszcza strukturę włókien 
podporowych i uzupełnia deficyty kluczowych lipidów naskórkowych. 
Regeneruje, wygładza, nawilża i pobudza naturalne mechanizmy odnowy 
komórkowej. Zapobiega nadmiernej suchości i łuszczeniu się skóry. 
Przyspiesza regenerację uszkodzeń naskórka i jednocześnie zapewnia 
ochronę antybakteryjną. Regularne stosowanie kremu przywraca 
skórze elastyczność, miękkość i zdrowy koloryt.

AKTYWNY KREM DO CIAŁA  
RENEW350+

Silnie ujędrniający balsam do ciała rekomendowany do stosowania po 
50. roku życia, kiedy w skórze zachodzą zmiany strukturalne, związane m.in. 
ze spadkiem poziomu hormonów. To pielęgnacyjny must-have dla kobiet, 
które dostrzegają wyraźną utratę napięcia skóry i jej nadmierną suchość. 
Stosowany regularnie likwiduje wiotkość tkanki na udach, brzuchu, 
ramionach i pośladkach. Sprawia, że skóra staje się grubsza, sprężysta 
iodżywiona. Balsam jest bogaty w biologicznie aktywne składniki 
pobudzające syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, uzupełniają-
ce niedobór kluczowych lipidów naskórkowych i działające antyoksyda-
cyjnie. Delikatnie złuszcza, jedno-cześnie zapewniając optymalny 
poziom nawilżenia. Wygładza, zmiękcza i poprawia strukturę skóry, 
przywracając jej zdrowy koloryt.

AKTYWNY BALSAM DO CIAŁA 
RENEW350+

50 ml 250 mlSRP 58,10 zł 95 zł

250 ml 500 mlSRP 79,50 zł 119,17 zł
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