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Jesteśmy marką skoncentrowaną na efektach. Filarami naszej filozofii są nauka, natura oraz zrównowa-

żony minimalizm. Tworzymy innowacyjne produkty z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki, 

szukając inspiracji w naturze. Kierujemy się zasadą zrównoważonego minimalizmu. Dbamy, aby połącze-

nia i stężenia składników w naszych produktach zapewniały synergię działania pobudzając naturalne 

procesy regeneracyjne w skórze. Wierzymy, że nieskomplikowana i ukierunkowana pielęgnacja pozwoli 

zachować komfort dla skóry oraz młody i zdrowy wygląd na dłużej. 

SYNERGIA NAUKI i NATURY



PIELĘGNACJA NA STYKU NAUKI I PIĘKNA

RENEW  to holistyczna  pielęgnacja, skrojona na miarę potrzeb skóry dojrzałej. 

Formuły kosmetyków z linii RENEW są bogate w biologicznie aktywne składniki 

naturalnego pochodzenia, które działają immunostymulująco i pobudzają procesy 

regeneracji skóry na poziomie komórkowym. To bezkompromisowa pielęgnacja o 

wielokierunkowym działaniu przywracająca skórze młodzieńczą sprężystość i 

likwidująca oznaki upływającego czasu. 



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, olej ze słodkich migdałów, masło shea, mocznik

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, olej ze słodkich migdałów, masło shea, mocznik

NAJLEPSZY DLA

regeneracja
głębokie
nawilżenie

ujędrnieniezagęszczenie

DZIAŁANIE

głębokie
nawilżenie regeneracja

rozświetlenieujędrnienie

DZIAŁANIE

RENEW3

Aktywny balsam
do skóry dojrzałej 50+

Aktywny balsam do ciała, rekomendowany dla skóry suchej 

i z widoczną utratą jędrności. Świetnie sprawdza się w pielę-

gnacji obszarów, na których w pierwszej kolejności pojawia się 

wiotkość – na ramionach, po wewnętrznej stronie ud czy na 

brzuchu. Zawiera kompleks biologicznie aktywnych składników 

o działaniu regenerującym, uelastyczniającym i wzmacniają-

cym włókna podporowe skóry (kolagen i elastynę). Zapewnia 

optymalny poziom nawilżenia i podnosi odporność na szkodli-

we czynniki zewnętrzne. Odżywia i wygładza ciało, przywraca-

jąc mu sprężystość i napięcie, a także odbudowuje naturalny 

płaszcz hydro-lipidowy skóry. Balsam zmiękcza, regeneruje 

i pobudza procesy przemiany komórkowej.

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 i odżywiona. Balsam jest bogaty 

w biologicznie aktywne składniki pobudzające syntezę włókien 

kolagenowych i elastynowych, uzupełniające niedobór kluczowych 

lipidów naskórkowych i działające antyoksydacyjnie. Delikatnie 

złuszcza, jednocześnie zapewniając optymalny poziom nawilżenia. 

Wygładza, zmiękcza i poprawia strukturę skóry, przywracając jej 

zdrowy koloryt.

RENEW2

Aktywny balsam
do skóry dojrzałej 40+

BODY BODY

79,50 zł

EAN: 5907529300473

250 ml

119,17 zł500 ml

SRP
79,50 zł

EAN: 5907529300442
EAN: 5907529300459

500 ml

119,17 zł zł500 ml

SRP

Skóra
wrażliwa

Skóra
sucha

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
wrażliwa

Skóra
sucha

Każdy
rodzaj skóry



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, olej kokosowy, kwasy omega 3,6-9, srebro koloidalne

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, olej kokosowy, kwasy omega 3,6-9, srebro koloidalne

NAJLEPSZY DLA

RENEW3

Aktywny krem do ciała
do skóry dojrzałej 50+

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 produk-

cję kolagenu i elastyny, poprawiając gęstość, sprężystość 

i elastyczność skóry. Dodatek beta-glukanu z owsa zapewnia 

optymalny poziom nawilżenia i podnosi odporność na szkodli-

we czynniki zewnętrzne. Olej kokosowy i kwasy omega 3-6-9 

wspomagają odnow naskórka, odżywiają i uszczelniają natu-

ralną barierę ochronną, a srebro koloidalne regeneruje, detok-

sykuje i działa antybakteryjnie. Różnicę poczujesz już po pierw-

szym użyciu kremu.

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 jednocze-

śnie zapewnia ochronę antybakteryjną. Regularne stosowanie 

kremu przywraca skórze elastyczność, miękkość i zdrowy 

koloryt.

RENEW2

Aktywny krem do ciała
do skóry dojrzałej 40+

BODY BODY

58,10zł

EAN: 5907529300473

50 ml

95 zł250 ml

SRP
58,10 zł

EAN: 5907529300442
EAN: 5907529300459

50 ml

95 zł250 ml

SRP

Skóra
wrażliwa

Skóra
bardzo sucha

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
wrażliwa

Skóra
bardzo sucha

Każdy
rodzaj skóry

odbudowa 
płaszcza hydrolipidowego

zagęszczenie

głębokie
nawilżenie

anti aging

DZIAŁANIE

odbudowa 
płaszcza hydrolipidowego

zagęszczenie

głębokie
nawilżenie

anti aging

DZIAŁANIE



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta glukan z owsa, olej z otrąb ryżowych, mocznik, olej rycynowy   

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta glukan z owsa, srebro koloidalne, mocznik, olejek z drzewa herbacianego  

NAJLEPSZY DLA

RENEW3

Aktywny krem
do stóp 40+

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 natural-

nych olejów opóźnia procesy starzenia się i głęboko odżywia 

szorstką, spierzchniętą skórę rąk, przynosząc jej natychmiasto-

we uczucie komfortu i aksamitną gładkość.

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.

RENEW2

Aktywny krem
do rąk 40+

BODY BODY

45 zł

EAN: 5907529300503

50 ml

SRP
42 zł

EAN: 5907529300510

50 ml

SRP
wygładzenie

regeneracja

ochrona

anti aging

DZIAŁANIE

ochrona

wygładzenie

głębokie
nawilżenie

regeneracja

DZIAŁANIE

Skóra
wrażliwa

Skóra
bardzo sucha

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
wrażliwa

ZrogowaceniaKażdy
rodzaj skóry



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, niancynamid (wit. B3), resweratrol z czerwonych 

winogron, olej różany

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

ceramidy, resweratrol, olej różany, niancynamid (wit. B3), beta-glukan z owsa

NAJLEPSZY DLA

RENEW3

Aktywny krem
do twarzy na dzień 50+

Krem na dzień Renew2 ma satynową formułę – bogatą w cenne 

substancje, a jednocześnie lekką. Świet nie sprawdza siępo 40. 

roku życia, gdy cera wymaga globalnego działania rewitalizu-

jącego. Kosmetyk pobudza produkcję kolagenu i elastyny oraz 

przywraca funkcje barierowe skóry. Dodatek silnych antyoksy-

dantów opóźnia procesy starzenia się i sprawia, że twarz 

wygląda świeżo i młodzieńczo.

Krem na dzień Renew3 ma bogatą, jedwabistą konsystencję, 

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-lipidową i niweluje 

skutki zmian struktury skóry związanych z okresem menopau-

zalnym. Wyrównuje koloryt cery, zmniejszając powstające 

wraz z wiekiem przebarwienia.

RENEW2

Aktywny krem
do twarzy na dzień 40+

FACE FACE

149 zł

EAN: 5907529300503

50 ml

SRP
149 zł

EAN: 5907529300541

50 ml

SRP

Skóra
wrażliwa

Skóra
z oznakami starzenia

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
wrażliwa

Skóra
z oznakami starzenia

Każdy
rodzaj skóry

rozświetlenie

zagęszczenie

redukcja
zmarszczek

anti aging

DZIAŁANIE

rozświetlenie

zagęszczenie

redukcja
zmarszczek

anti aging

DZIAŁANIE



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, niancynamid (wit. B3), resweratrol z czerwonych

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

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

ceramidy, resweratrol, olej różany, niancynamid (wit. B3), beta-glukan 

z owsa

NAJLEPSZY DLA

RENEW3

Aktywny krem
do twarzy na noc 50+

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 ce ramidów przywracając 

naskórkowi funkcje fizjologiczne i ochronne, a dodatek silnych 

antyoksydantów hamuje atak wolnych rodników.

Bogaty krem o aksamitnej konsystencji dedykowany potrze-

bom skóry z oznakami starzenia. Aktywna formuła nasycona 

ceramidami i szlachetnymi olejami regeneruje i uzupełnia 

deficyty lipidów naskórkowych. Krem przywraca cerze wital-

ność, poprawia napięcie oraz widocznie redukuje głębokość 

zmarszczek i linii mimicznych.

RENEW2

Aktywny krem
do twarzy na noc 40+

FACE FACE

149 zł

EAN: 5907529300534

50 ml

SRP
149 zł

EAN: 5907529300558

50 ml

SRP

Skóra
wrażliwa

Skóra
z oznakami starzenia

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
wrażliwa

Skóra
z oznakami starzenia

Każdy
rodzaj skóry

wygładzenie

redukcja
zmarszczek

regeneracja

anti aging

DZIAŁANIE

regeneracja

zagęszczenie

redukcja
zmarszczek

anti aging

DZIAŁANIE



GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, biomimetyczne peptydy, ekstrakt z ziaren guarany,

resweratrol z czerwonych winogron

 

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

biomimetyzcne peptydy, beta-glukan z owsa, ekstrakt z ziaren guarany,

resweratrol

NAJLEPSZY DLA

zagęszczenie
redukcja
zmarszczek

głębokie
nawilżenie

anti aging

DZIAŁANIE

rozświetlenie
redukcja
zmarszczek

ujędrnienieanti aging

DZIAŁANIE

RENEW3

Aktywny krem
pod oczy 50+

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.

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 

dotlenia poszarzały naskórek. Silnie regeneruje, nawilża i odżywia 

cienką, przesuszoną skórę w okolicy powiek. Regularne stosowanie 

kremu przywraca spojrzeniu młodzieńczy blask i energię

RENEW2

Aktywny krem
pod oczy 40+

FACE FACE

85 zł

EAN: 5907529300572

15 ml

SRP
85 zł

EAN: 5907529300589

15 ml

SRP

Skóra
wrażliwa

ZmarszczkiKażdy
rodzaj skóry

Skóra
wrażliwa

ZmarszczkiKażdy
rodzaj skóry



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

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta-glukan z owsa, trawa tygrysia, kofeina, L-karnityna

NAJLEPSZY DLA

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

Balsam antycellulitowy 40+
BODY FACE

89 zł

EAN: 5907529300565

250 ml

SRP
redukcja
cellulitu

napięcie

głębokie
nawilżenie

ujędrnienie

DZIAŁANIE

Skóra
wrażliwa

Skóra
pomarańczowa

Każdy
rodzaj skóry



ZASADY MĘSKIEJ PIELĘGNACJI

IDOLOGY to bezkompromisowa seria dermokosmetyków ukierunkowana na potrzeby 

męskiej pielęgnacji. Skoncentrowane formuły i wielofunkcyjność produktów zapewniają 

kompleksowe działanie regeneracyjne, rewitalizujące oraz wygodę stosowania.



kojenie podrażnień,
poprawa komfortu

regeneracja
i odbudowa

DZIAŁANIE

Krem MULTI-TOOL ma wszechstronne zastosowanie w codzien-

nej pielęgnacji oraz łagodzeniu podrażnień i stanów zapalnych 

skóry. Natychmiastowo nawilża oraz poprawia jędrność 

i elastyczność skóry. Niweluje zaczerwienienia, świąd i pieczenie 

przywracając skórze poczucie komfortu. Delikatnie matuje 

i dodaje energii poszarzałej cerze.Krem może być stosowany 

do kojenia podrażnień po goleniu oraz w przypadku zapalenia 

mieszków włosowych. Nieodzowny dla mężczyzn aktywnych 

uprawiających sport, narażonych na wyszuszenie skóry, otarcia 

naskórka i odparzenia.

WIELOFUNKCYJNY 
AKTYWNY KREM
DO TWARZY I CIAŁA 
MULTI-TOOL 

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta glukan z owsa, srebro koloidalne, kwasy Omega 3,6,9, olej kokosowy

NAJLEPSZY DLA

55 zł

EAN: 5907529300718 

50 ml

85 zł150 ml

SRP

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
sucha i wrażliwa

Skóra
wrażliwa

nawilżenie

poprawa jędrności
i elastyczności

rozjaśnienie
przebarwień

oczyszcza
naskórek

zwęża
rozszerzone pory

nawilżenie

DZIAŁANIE

Kosmetyk stworzony z myślą o oczyszczaniu męskiej cery. 

Pianka delikatnie, ale skutecznie zmywa zanieczyszczania, pot 

i sebum, nie naruszając naturalnej, ochronnej bariery 

hydrolipidowej skóry. Oczyszcza, odświeża i lekko matowi cerę, 

przygotowując ją na aplikację serum lub kremu. 94% składników 

kosmetyku jest pochodzenia naturalnego. Pianka nie zawiera 

substancji zapachowych, parabenów, SLS-ów, silikonów 

i glutenu. Sprawdzi się do oczyszczania każdego rodzaju skóry, 

także przy tej wrażliwej, tłustej i z przebarwieniami.

PIANKA
DO MYCIA TWARZY

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

aloes, alantoina, mocznik, cynk

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

40 zł

EAN: 5907529300695

150 ml

SRP

Skóra
tłusta

Skóra
z przebarwieniami

Każdy
rodzaj skóry



SERUM
REGENERUJĄCE HYA + VIT C

SERUM 
NAWILŻAJĄCE HYA 

FACE FACE

70 zł

EAN: 5905137949299

30 ml

SRP
85 zł

EAN: 5905137949305

30 ml

SRP

Odpowiedni poziom nawilżania to podstawa dobrej kondycji 

i młodego wyglądu skóry. Serum z kwasem hialuronowym 

Idology jest bardzo delikatne i ma lekką, hydrożelową 

konsystencję, pełną silnie nawadniających składników 

aktywnych. Pomaga nie tylko nawilżyć cerę, ale też ogranicza 

przeznaskórkową ucieczkę wody, dzięki czemu skóra jest 

gładka, jędrna i elastyczna. 98% składników serum jest 

pochodzenia naturalnego. Jest to kosmetyk wegański. Nie 

zawiera substancji zapachowych, parabenów, SLS-ów, silikonów 

i glutenu. Idealne dla każdego rodzaju cery, w tym dojrzałej, 

suchej i wrażliwej, mieszanej, tłustej i z przebarwieniami.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

kwas hialuronowy, wyciąg z liści zielonej herbaty, ekstrakt z korzenia 

prawoślazu, pantenol. kwas cytrynowy

NAJLEPSZY DLA

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
tłusta

Skóra
mieszana

Skóra
z przebarwieniami

rozjaśnienie
przebarwień

zmiękczenie
i wygładzenie

kojenie podraznień,
poprawa komfortu

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Zmęczona, poszarzała cera potrzebuje zastrzyku energii. Serum 

z witaminą C i kwasem HA to kosmetyk, który błyskawicznie 

nawilża, rewitalizuje i przywraca skórze młodzieńczy, zdrowy 

wygląd. Działa antyoksydacyjnie, hamuje aktywność 

szkodliwych wolnych rodników i uzupełnia deficyty nawilżenia. 

Skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna. Kosmetyk zawiera 

wysokie stężenie składników pochodzenia naturalnego. 

Nie znajdziesz w nim substancji zapachowych, parabenów, 

SLS-ów, silikonów i glutenu. Idealny dla cery dojrzałej, 

zmęczonej, suchej, wrażliwej, mieszanej i z przebarwieniami.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

kwas hialuronowy, witamina C, ekstrakt z korzenia prawoślazu, wyciąg 

z liści zielonej herbaty, kwas fitowy

 

NAJLEPSZY DLA

Skóra
z przebarwieniami

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
mieszana

Skóra
tłusta

rozjaśnienie
przebarwień

redukcja
zmarszczek

redukcja
przebarwień

rewitalizacja
i odżywienie

DZIAŁANIE



AKTYWNY KREM
POD OCZY
TRI-PEPTIDE

AKTYWNY KREM
ANTI-AGING

TIME WALKER

FACE FACE

120 zł

EAN: 5907529300725

15 ml

SRP
90 zł

EAN: 5907529300749

15 ml

SRP

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

beta glukan z owsa, resweratrol, niacynamid, ceramidy, olej różany

NAJLEPSZY DLA

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
mieszana

Skóra
z przebarwieniami

Skóra
tłusta

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra w okolicy oczu jest delikatniejsza niż na pozostałych 

obszarach twarzy. Wymaga specjalistycznej pielęgnacji i ochro-

ny. TRI PEPTIDE EYE CREAM został skomponowany tak, 

by wzmacniać, odmładzać i nawilżać ten newralgiczny obszar. 

Ujędrnia, zagęszcza i rozjaśnia skórę, zapewniając jej młodszy 

i wypoczęty wygląd. Jest łagodny, a jednocześnie niezwykle 

efektywny.

Kiedy śpisz, skóra intensywnie pracuje, by naprawić uszkodze-

nia powstałe w ciągu dnia. Do regeneracji potrzebuje specy-

ficznych substancji aktywnych - lipidów, antyoksydantów, 

witamin i polisacharydów. Krem na noc TIME WALKER zapewni

a cerze odpowiednią dawkę aktywnych biologicznie składników 

o działaniu rewitalizującym, wygładzającym i odbudowującym. 

Głęboko nawilża, regeneruje , napina skórę i redukuje głębo-

kość zmarszczek.  Nie zawiera substancji zapachowych, para-

benów, SLS-ów, silikonów i glutenu. GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

biomimetyczne peptydy, ekstrakt z ziaren guarany, beta-glukan z owsa,

resweratrol z czerwonych winogron 

NAJLEPSZY DLA

Każdy
rodzaj skóry

Skóra
mieszana

Skóra
tłusta

Skóra
z przebarwieniami

rewitalizacja
i odżywienie

redukcja
zmarszczek

redukcja
przebarwień

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

rozświetlanie
i wyrównanie kolorytu

redukcja
zmarszczek

zmiękczenie
i wygładzenie

redukcja cieni 
i obrzęków 

DZIAŁANIE



PIELĘGNACJA NA STYKU NATURY I PIĘKNA

ESSENZA to linia butikowa stworzona dla miłośników pielęgnacji naturalnej. To produ-

kowane w niewielkich partiach i wykorzystujące najwyższej jakości składniki unikalne 

kompozycje szlachetnych olei, maceratów i hydrolatów . Seria ESSENZA zachwyca  

zarówno efektami działania jak i niezwykłymi połączeniami roślinnych aromatów,  

rozpływającymi się konsystencjami i kompleksowymi rytuałami.



Regenerująco-odżywczy krem do twarzy z dodatkiem ekstraktu

z czekolady, masła kakaowego i oleju z czarnej porzeczki. 

Świetnie sprawdzi się przy cerze suchej, dojrzałej, podrażnionej 

i odwodnionej po kąpielach słonecznych, a także przy tej 

dotkniętej dermatozami (typu atopia, łuszczyca, egzema). Może 

być też stosowany przy cerze ze zmianami zapalnymi 

o charakterze trądziku czy trądziku różowatego. Odżywia, 

rewitalizuje i zapewnia głęboką regenerację. 

KREM DO TWARZY
CZEKOLADA I PORZECZKA

Krem Lawenda & Awokado to preparat stworzony na bazie 

trzech produktów otrzymywanych z lawendy lekarskiej 

za pomocą różnych metod ekstrakcji - z hydrolatu, maceratu 

oraz z olejku eterycznego. Kojące i relaksujące działanie lawendy 

doskonale uzupełnia m.in. ekologiczny olej z awokado, który 

zapewnia skórze optymalną dawkę kwasów tłuszczowych, 

witamin i składników mineralnych. Takie połączenie gwarantuje 

działanie silnie regenerujące, uszczelniające barierę hydrolipido-

wą skóry i ograniczające transepidermalną ucieczkę wody. Krem 

wykazuje także właściwości przeciwzapalne i przeciwalergiczne.

KREM DO TWARZY
LAWENDA & AWOKADO

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat lawendowy, olej awokado, hydrolat rozmarynowy, 

olej ze słodkich migdałów

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat cytrynowy, hydrolat nagietkowy, olej kokosowy nierafinowany,

macerat ziołowy, naturalne masło kakowe, nierafinowe masło shea,

olej ze słodkich migdałów, olej z czarnej porzeczki, ekstrakt czekoladowy,

olejek goździkowy, olejek pomarańczowy, olejek grejpfrutowy

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

220 zł

EAN: 5905137949015

30 ml

SRP
220 zł

EAN: 5905137949237

30 ml

SRP
rewitalizacja
i odżywienie

kojenie podrażnień,
poprawa komfortu

nawilżenieseboregulacja

DZIAŁANIE

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
mieszana

redukcja
przebarwień

zmniejszenie
zaczerwienień

redukcja
zmarszczek

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Skóra
mieszana

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
tłusta



Krem Róża & Rozmaryn to odżywczy kosmetyk do twarzy 

o aksamitnej, bogatej konsystencji, pełny ujędrniających 

i rewitalizujących substancji o naturalnym rodowodzie 

ekstraktów z róży damasceńskiej (w formie hydrolatu, oleju 

i olejku) oraz wyciągów z rozmarynu nadaje cerze promienny 

blask, wygładza ją i głęboko odżywia. Ten bogaty w cenne 

składniki biologicznie aktywne kosmetyk pobudza produkcję 

włókien kolagenowych, dzięki czemu poprawia napięcie 

i elastyczność cery. Nadaje jej jedwabistą gładkość, zatrzymuje w 

niej wilgoć, a jednocześnie odpręża i pobudza procesy 

autoregeneracji. 

KREM DO TWARZY
RÓŻA & ROZMARYN

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat z róży damasceńskiej, hydrolat rozmarynowy, olej z dzikiej róży, 

olej ze słodkich migdałów, olej z orzechów brazylijskich, olej z pestek wingron

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

230 zł

EAN: 5905137949022

30 ml

SRPDZIAŁANIE

rozświetlenie
i wyrównanie kolorytu

poprawa jędrności
i elastyczności

regeneracja
i odbudowa

redukcja
zmarszczek

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami

Skóra
naczynkowa

Krem Róża & Rokitnik zawiera szereg substancji aktywnych pozy-

skiwanych różnymi metodami ekstrakcji z róży damasceńskiej 

i owoców dzikiej róży. W recepturze znalazł się zarówno hydrolat, 

macerat, jak i olejek z tych cennych kwiatów i owoców. Formułę 

wzbogaciliśmy złocistym olejem z rokitnika, który wzmacnia 

naturalną odporność skóry, zwalcza wolne rodniki, regeneruje, 

uszczelnia naczynia krwionośne i barierę ochronną skóry oraz 

zapobiega ucieczce wilgoci z naskórka. Krem rozświetla cerę, 

trwale poprawiając jej koloryt.  

KREM DO TWARZY
RÓŻA & ROKITNIK

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat różany, hydrolat nagietkowy, naturalne masło kakowe, nierafinowane 

masło shea, olej ze słodkich migdałów, olej z dzikiej róży, olej rokitnikowy

NAJLEPSZY DLA

FACE

230 zł

EAN: 5905137949039

30 ml

SRP
rewitalizacja
i odżywienie

zmniejszenie
zaczerwienień

redukcja
zmarszczek

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Skóra
z przebarwieniami

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
naczynkowa



Aktywny i silnie odżywczy preparat, który działa niczym 

opatrunek w kremie, łagodząc stan zapalny i podrażnienie oraz 

przyspieszając procesy regeneracji i gojenia się. Może być 

stosowany na rany, oparzenia, stany zapalne i ukąszenia 

owadów. Za jego właściwościami stoi skoncentrowana moc 

pięciu ziół – nagietka, lawendy, szałwii, rozmarynu i arniki. 

Połączyliśmy je z nierafinowanym olejem słonecznikowym, który 

działa przeciwzapalnie, przyspiesza gojenie i łagodzi 

podrażnienia. Szałwia lekarska ma właściwości 

przeciwbakteryjne i spowalnia procesy starzenia, a olejek 

z rozmarynu stymuluje mikrokrążenie i ujędrnia skórę.

BALSAM GOJĄCY
NAGIETEK & ROZMARYN

FACE FACE

120 zł

EAN: 5905137949053

30 ml

SRP
kojenie podrażnień,
poprawa komfortu

zmniejszenie
zaczerwienień

regeneracja
i odbudowa

nawilżenie

DZIAŁANIE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

olej tamanu, wosk pszczeli, witamina E, ekstrakt z rozmarynu, olejek 

rozmarynowy, nagietek lekarski, lawenda wąskolistna, szłwia lekarska

NAJLEPSZY DLA

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
naczynkowa

Skóra
mieszana

Aksamitne serum olejowe o właściwościach silnie odżywczych, 

ujędrniających i odmładzających. To niezastąpiony sojusznik 

w walce ze starzeniem się skóry. Mieszanka orzechowo 

-owocowych olejów, bogato przyprawiona aromatycznymi 

olejkami, zapewnia przyjemną i skuteczną pielęgnację 

anti-aging. Serum Czekolada & Orzechy laskowe 

rekomendowane jest dla cery przesuszonej, odwodnionej, 

dojrzałej i wymagającej rewitalizacji. Może być stosowane także 

przez osoby z cerą wrażliwą. Świetnie radzi sobie z oznakami 

starzenia się - spłyca zmarszczki, wygładza i ujędrnia skórę. 

Wyrównuje koloryt i teksturę cery. 

SERUM
CZEKOLADA & 
ORZECHY LASKOWE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

macerat ziołowy, olej ze słodkich migdałów, olej z orzechów laskowych, olej 

z nasion granatu, olej z czarnej porzeczki, ekstrakt rozmarynowy, ekstrakt 

z pestek grejpfruta, ekstrakt czekoladowy, olejek grejpfrutowy, olejek 

pomarańczowy, olejek goździkowy, olejek cytrynowy

NAJLEPSZY DLA

155 zł

EAN: 5905137949206

20 ml

SRPDZIAŁANIE

serboregulacja

poprawa jędrności
i elastyczności

redukcja
przebarwień

redukcja
zmarszczek

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana

Skóra
z przebarwieniami



Lekkie, odświeżające serum do pielęgnacji twarzy stworzone 

na bazie roślinnych maceratów i ekstraktów, naturalnych, wysokiej 

jakości olejów i olejków eterycznych. Zapewnia efekt rewitalizacji 

oraz opóźnia pojawianie się oznak starzenia. Łagodzi stany zapalne, 

działa antybakteryjnie i ma właściwości aromaterapeutyczne. 

Serum może być stosowane także przez osoby cierpiące z powodu 

trądziku, łuszczycy, atopii czy egzemy. Polubią go także panowie, 

których skóra jest często podrażniona po goleniu. Preparat 

schłodzony w lodówce świetnie sprawdzi się na okolice oczu - 

likwiduje obrzęki i cienie, nawilży i doda cerze blasku.  

SERUM
LAWENDA & OGÓREK

Aromatyczne serum z czarnuszką i ogórkiem to mieszanka 

najwyższej klasy, naturalnych substancji aktywnych. Odżywcza 

kompozycja cennych nierafinowanych i tłoczonych na zimno 

olejów działa kojąco, nawilża, łagodzi stany zapalne 

i nadwrażliwość skóry oraz spowalnia procesy starzenia. 

Świetnie sprawdzi się u osób ze skórą reaktywną, 

zaczerwienioną i cienką. To serum polubią także panowie, 

których skóra jest często podrażniona po goleniu.

SERUM
CZARNUSZKA & OGÓREK

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

olej z czarnuszki siewnej, olej z nasion ogórka, olej z pestek winogron, olejek 

paczulowy, olejek laewndowy, witamina E, olej ze słodkich migdałów, olej awokado

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

ekstrakt z pestek grejpfruta, ekstrakt rozmarynowy, olejek laewndowy, olej z 

nasion ogórka, olej ze słodkich migdałów, olej awokado, olej z nasion brokułu, 

olejek geraniowy

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

165 zł

EAN: 5905137949060

20 ml

SRP
180 zł

EAN: 5905137949077

20 ml

SRPDZIAŁANIE

kojenie podrażnień,
poprawa komfortu

regeneracja
i odbudowa

zmniejszenie
zaczerwienień

nawilżenie

kojenie podrażnień,
poprawa komfortu seboregulacja

regeneracja
i odbudowa

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana

Skóra
naczynkowa

Skóra
tłusta

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana



Łagodny kosmetyk do pielęgnacji delikatnej skóry okolicy oczu 

o przyjemnej, puszystej konsystencji. Główne role w jego 

recepturze grają hydrolat z kwiatów nagietka, który działa 

antyoksydacyjne, antyseptyczne i regenerująco, wyraźnie 

poprawiając wygląd skóry w okolicy oczu oraz ekstrakt 

z zielonej herbaty  o  właściwościach antyoksydacyjnych, 

ujędrniających, przeciwzmarszczkowych, a także 

stymulujących mikrokrążenie. Krem zapewnia kompleksową 

ochronę i regenerację. Dodatek naturalnej miki pięknie 

rozświetla cerę, zapewniając efekt optycznego wygładzenia 

zmarszczek i odmłodzenie spojrzenia.  

KREM POD OCZY
NAGIETEK & ZIELONA HERBATA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat z kwiatów nagietka lekarskiego, olej monoi, ekstrakt z zielonej 

herbaty, kwas hailuronowy, wosk pszczeli, ekstrakt rozmarynowy

NAJLEPSZY DLA

FACE

160 zł

EAN: 5905137949046

15 ml

SRPDZIAŁANIE

redukcja
cieni i obrzęków

poprawa jędrności
i elastyczności

wygładzenie

redukcja
zmarszczek

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana

Aromatyczne serum z czarnuszką i ogórkiem to mieszanka 

najwyższej klasy, naturalnych substancji aktywnych. 

Odżywcza kompozycja cennych nierafinowanych i tłoczonych 

na zimno olejów działa kojąco, nawilża, łagodzi stany zapalne 

i nadwrażliwość skóry oraz spowalnia procesy starzenia. 

Świetnie sprawdzi się u osób ze skórą reaktywną, 

zaczerwienioną i cienką. To serum polubią także panowie, 

których skóra jest często podrażniona po goleniu.

SERUM
RÓŻA & MALINA

FACE FACE

180 zł

EAN: 5905137949084

20 ml

SRP
rozświetlenie

i wyrównanie komfortu redukcja
przebarwień

redukcja
zmarszczek

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

olej z pestek winogron, olejek z drzewa różanego, olej z nasion maliny 

czerwonej, złoty olej jojoba, olej z passiflory amazońskiej, olej z pestek 

granatu, olej z nasion chia, olej z czarnuszki siewnej

NAJLEPSZY DLA

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa



Ujędrniająca maseczka do twarzy w postaci aromatycznego 

pudru. Stworzona na bazie ręcznie ucieranych, organicznych 

ziaren kakaowca, gorzkiej czekolady, ziół i korzennych przypraw 

z Zanzibaru. Dodaje cerze blasku, zmniejsza przebarwienia 

i delikatnie rozjaśnia.  Maseczka do twarzy Czekolada & Kakao 

polecana jest dla cery zmęczonej, ziemistej i bez energii. 

Sprawdzi się także przy skórze wiotkiej, z przebarwieniami 

i zmarszczkami. Pobudza skórę do odnowy, poprawia jej napięcie 

i zmniejsza widoczność oznak starzenia się. Rozświetla, 

wyrównuje koloryt i teksturę cery. 

MASECZKA
CZEKOLADA & KAKAO

Rewitalizująca maseczka do twarzy w postaci aromatycznego 

piasku z dodatkiem płatków róży, ziół, organicznej kurkumy 

i kaszmirskiego szafranu. Bogata, orientalna kompozycja działa 

silnie antyoksydacyjnie, odmładzająco i wygładzająco.  Maska 

dodaje skórze witalności, poprawia jej teksturę, ma właściwości 

silnie przeciwutleniające i łagodzące stany zapalne. Maska Róża 

& Kurkuma świetnie sprawdzi się w przypadku cery dojrzałej, 

potrzebującej zastrzyku witalności i stymulacji do odnowy.

MASECZKA
RÓŻA & KURKUMA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

Glinka Multani Mitti, glinka biała porcelanowa, kakao organiczne,czekolada, 

cynamon, goździki, imbir, kwiaty nagietka, ekstrakt czekoladowy, ekstrakt 

grejpfrutowy

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

165 zł

EAN: 5905137949169

100 ml

SRP
165 zł

EAN: 5905137949220

100 ml

SRPDZIAŁANIE

rewitalizacja
i odżywienie

rozświetlenie
i wyrównanie kolorytu

seboregulacja

redukcja
zmarszczek

Skóra
mieszana

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
tłusta

DZIAŁANIE

rozświetlenie
i wyrównanie komfortu

poprawa jędrności
i elastyczności

poprawa
owalu

redukcja
zmarszczek

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

kurkuma, szafran, róża damasceńska, kwiat kasztanowca, nagietek lekarski, 

rumianek, żółta i biała glinka, olejek różany, olejek pomarańczowy, olejek 

jaśminowy

 

NAJLEPSZY DLA

Skóra
mieszana

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa



Złocisty tonik do twarzy w spray’u opracowany na bazie 

hydrolatu i olejku eterycznego z paczuli. Paczula działa 

antyseptycznie i łagodzi stany zapalne, wyrównuje zaburzenia 

kolorytu i ma właściwości silnie przeciwstarzeniowe 

i ujędrniające. Tonizującą mgiełkę wzbogaciliśmy bogactwem 

energizujących olejków eterycznych, m.in. z bergamotki i trawy 

cytrynowej. Świetnie sprawdzi się więc pod krem lub 

do odświeżenia cery w ciągu dnia. Ciekawym dodatkiem jest 

szczypta 24-karatowego złota, które pobudza mechanizmy 

odnowy komórkowej, ujędrnia i ma działanie odmładzające

i przeciwzmarszczkowe.

TONIK
PACZULA & ZŁOTO

Bogaty w składniki odżywcze i odmładzające tonik, który 

wzmacnia delikatną, dojrzałą cerę. Przyrządzony na bazie 

hydrolatu różanego i nagietkowego o wyjątkowych 

właściwościach regenerujących i kojących. Aby odpowiedzieć na 

potrzeby skóry odwodnionej i wymagającej rewitalizacji 

dodaliśmy do niego roślinną glicerynę d-panthenol, 

drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy i kwas mlekowy. Dzięki 

temu skutecznie zapobiega ucieczce wody z naskórka i wygładza 

drobne zmarszczki. Dodatek olejku ze słodkiej pomarańczy 

tonizuje, działa przeciwzapalnie i pobudza metabolizm skóry, 

co zapewnia działanie ujędrniające i przeciwstarzeniowe.

TONIK
RÓŻA & POMARAŃCZA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

Hydrolat różany, hydrolat nagietkowy, kwas hialuronowy, kwas mlekowy,

olejek różany, olejek pomarańczowy, olejek kadzidłowy, olejek jaśminowy

NAJLEPSZY DLA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

Hydrolat z paczuli, gliceryna roślinna, kwas hialuronowy, olejek paczulowy, 

olejek bergamotkowy FCF, olejek z trawy cytrynowej, 24 karatowe złoto

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

125 zł

EAN: 5905137949107

50 ml

SRP
120 zł

EAN: 5905137949114

50 ml

SRPDZIAŁANIE

rozświetlenie
i wyrównanie komfortu

poprawa jędrności
i elastyczności

zmniejszenie
zaczerwienień

seboregulacja

rozświetlenie
i wyrównanie komfortu redukcja

przebarwień

nawilżeniepoprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana

Skóra
tłusta



Tonik Lawenda & Rozmaryn to łagodna i kojąca mgiełka, 

skomponowana z wykorzystaniem naturalnych substancji 

o działaniu redukującym podrażnienia, przeciwzapalnym 

i antyseptycznym. Łączy właściwości hydrolatów - 

lawendowego i rozmarynowego, z olejkami eterycznymi, roślinną 

gliceryną, kwasem hialuronowym i d-panthenolem. Działa 

przeciwzapalnie, równoważy wydzielanie sebum, zmniejsza 

zaczerwienienie i podrażnienia, a także przyspiesza procesy 

gojenia. Przygotowuje cerę na przyjęcie składników aktywnych 

aplikowanych podczas kolejnych kroków pielęgnacyjnych. 

TONIK
LAWENDA & ROZMARYN

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat lawendowy, hydrolat rozmarynowy, kwas hialuronowy, olejek 

geraniowy, olejek rozmarynowy, olejek lawendowy, olejek cytrynowy

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

105 zł

EAN: 5905137949091

50 ml

SRPDZIAŁANIE

kojenie podrażnienień,
poprawa komfortu

rewitalizacja
i odżywienie

zmniejszenie
zaczerwienień

nawilżenie

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana

Tonik Czekolada & Cytryna został stworzony na bazie hydrolatu 

cytrynowego i nagietkowego posiadających wyjątkowe 

właściwości wzmacniające i pobudzające metabolizm skóry. 

Działanie nawilżające mgiełki zapewniają gliceryna roślinna, 

d-panthenol i drobnocząsteczkowy kwas hialuronowy. Dodatek 

olejku cytrynowego, bogatego w witaminę C, bioflawonoidy 

i taniny, zapewnia działanie antybakteryjne, przeciwzapalne

i przyspieszające gojenie, uszczelnia drobne naczynka, lekko 

rozjaśnia i poprawia koloryt skóry. Ten cytrusowy olejek 

wzmacnia także włókna elastynowe i hamuje procesy starzenia. 

TONIK
CZEKOLADA & CYTRYNA

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat cytrynowy, hydrolat nagietkowy, kwas hialuronowy,  ekstrakt

czekoladowy, kwas mlekowy, olejek goździkowy, olejek pomarańczowy,

olejek ctrynowy, olejek grejpfrutowy

NAJLEPSZY DLA

FACE

120 zł

EAN: 5905137949190

50 ml

SRP
redukcja

przebarwień seboregulacja

nawilżenierewitalizacja
i odżywienie

DZIAŁANIE

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
tłusta



Peeling do twarzy typu „3 w 1”, który jednocześnie złuszcza, 

pielęgnuje i działa jak remineralizująca skórę maseczka. 

Kosmetyk ma formę ziołowego kremu o przyjemnej konsystencji, 

który oczyszcza, eksfoliuje, nawilża i działa jak seans 

aromaterapii.  Aktywne składniki skutecznie oczyszczają cerę, 

odsłaniają świeży, promienny naskórek, wygładzają powierzchnię 

skóry, matują ją i ujednolicają. Jednocześnie chronią jej naturalną 

warstwę lipidową i delikatnie pielęgnują. Ten wielofunkcyjny 

peeling rekomendowany jest dla cery normalnej, suchej, 

z trądzikiem różowatym i pospolitym, podrażnionej i wrażliwej.

PEELING
LAWENDA & KOKOS

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat laewndowy, hydrolat nagietkowy, piasek kwarcowy, macerat 

ziołowy, olej awokado, zielona glinka francuska, glinka biała porcelanowa, 

ekstrakt rozmarynowy ekstrakt z pestek grejpfruta, olejek geraniowy, 

olejek lawaendowy, olejek rozmarynowy, olejek cytrynowy

NAJLEPSZY DLA

FACE FACE

185 zł

EAN: 5905137949152

100 ml

SRP
rewitalizacja
i odżywienie wygładzenie

redukcja
zmarszczek

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa

Drobnoziarnisty peeling do twarzy i szyi, który delikatnie złuszcza 

martwe komórki naskórka odsłaniając gładką, promienną cerę. 

Przywraca blask zmęczonej, poszarzałej skórze, zmniejsza 

przebarwienia, wygładza i dodaje cerze energii. Peeling Róża & 

Piasek kwarcowy polecany jest dla cery dojrzałej, wymagającej 

ujędrnienia i rewitalizacji. Sprawdzi się także przy skórze 

problematycznej (z trądzikiem) oraz wrażliwej. Produkt łagodnie, 

ale efektywnie usuwa zrogowaciałe komórki naskórka, wygładza 

i wyrównuje tonację cery. Zwiększa  napięcie skóry i pomaga 

zmniejszyć widoczność zmian pigmentacyjnych.  

PEELING
RÓŻA & PIASEK KWARCOWY

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat z róży damasceńskiej, piasek kwarcowy, nierafinowany olej 

kokosowy, olej z pestek moreli, gliceryna roślinna, żółta glinka Illite, 

olej z dzikiej róży, olejek grejpfrutowy, olejek bergamotkowy FCF

 

NAJLEPSZY DLA

180 zł

EAN: 5905137949145

100 ml

SRPDZIAŁANIE

rozświetlenie
i wyrównanie kolorytu

poprawa jędrności
i elastyczności

zmniejszenie
zaczerwienień

redukcja
zmarszczek

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa



OLIWKA DO DEMAKIJAŻU
LAWENDA & MIGDAŁ

Peeling typu „3 w 1” w przyjemnej, kremowej formie. Głęboko 

oczyszcza skórę, przywraca jej blask i dodaje energii. Poprawia 

mikrokrążenie i pobudza odbudowę naskórka. Idealny preparat 

dla cery zmęczonej, poszarzałej, potrzebującej zastrzyku 

witalności. Peeling Czekolada & Sezam to kosmetyk opracowany 

z myślą o cerze zmęczonej, bez energii, dojrzałej i wymagającej 

rewitalizacji. Może być stosowany także przez osoby z cerą 

wrażliwą, z niedoskonałościami (przebarwienia, zmiany 

trądzikowe) i z utratą jędrności. Wyrównuje koloryt i teksturę cery, 

wygładza ją i odżywia.  

PEELING
CZEKOLADA & SEZAM

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat cytrynowy, hydrolat nagietkowy, piasek kwarcowy, olej sezamowy,

kawa, glinka Ghassoul, glinka biała porcelanowa, ekstrakt rozmarynowy,

ekstrakt z pestek grejpfruta, ekstrakt czekoladowy, olejek grejpfrutowy,

olejek pomarańczowy, olejek goździkowy

NAJLEPSZY DLA

t

FACE FACE

155 zł

EAN: 5905137949213

100 ml

SRP
150 zł

EAN: 5905137949282

100 ml

SRP
rozświetlenie

i wyrównanie kolorytu wygładzenie

redukcja
zmarszczek

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Skóra
mieszana

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
tłusta

Lekki olejek do demakijażu, stworzony na bazie maceratów 

z lawendy oraz z leczniczych roślin i ziół. Skutecznie rozpuszcza 

kolorowe kosmetyki, pomaga usunąć ze skóry pozostałości 

filtrów UV oraz zanieczyszczenia środowiskowe. Pozostawia cerę 

czystą, nawilżoną i miękką. Oczyszczający olejek do demakijażu 

polecany jest dla cery normalnej, suchej, z trądzikiem 

różowatym, zmianami zapalnymi, i dermatozami. Może być 

stosowany przez osoby z cerą dojrzałą, a także wymagającą 

młodą. Świetnie sprawdzi się przy cerze przesuszonej 

i odwodnionej.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

macerat ziołowy, olej ze słodkich migdałów, olej z awokado, ekstrakt 

z rozmarynu, ekstrakt z pestek grejpfruta, olejek geraniowy, 

olejek lawendowy, olejek rozmarynowy, olejek cytrynowy

NAJLEPSZY DLA

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
mieszana 

Skóra
naczynkowa

rewitalizacja
i odżywienie wygładzenie

nawilżeniezmniejszenie
zaczerwienień

DZIAŁANIE



MASŁO DO CIAŁA
RUMIANEK & CZEKOLADA

BODY BODY

190 zł

EAN: 5905137949183

200 ml

SRP

MASŁO DO CIAŁA
PACZULA & ZŁOTO

180 zł

EAN: 5905137949176

200 ml

SRP

Gęsty mus do ciała pachnący rumiankiem z subtelną nutą 

czekolady. Pielęgnuje, głęboko odżywia i regeneruje wrażliwą 

skórę. Bazą kosmetyku są hydrolaty z rumianku i nagietka o 

właściwościach regeneracyjnych, kojących i przeciwzapalnych. 

Dzięki dodatkowi naturalnego masła kakaowego preparat 

doskonale chroni i regeneruje wrażliwą skórę. Recepturę 

odżywczego musu wzbogaciliśmy andaluzyjską oliwą z oliwek, 

która sprawia, że skóra staje się gładka, nawilżona i zabezpiecza 

ją przed podrażnieniami wzmacniając jej naturalną odporność.

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

rumianek, czekolada, aloes, olej z oliwek

NAJLEPSZY DLA

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa

rewitalizacja
i odżywienie

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

Stworzone na bazie cennych olejów z dodatkiem 24-karatowego 

złota masło do ciała regeneruje, ujędrnia i nawilża skórę, 

zapewniając jej jedwabistą gładkość. Sekretem tej unikatowej 

kompozycji jest połączenie hydrolatów z białej herbaty i paczuli, 

które mają działanie antyoksydacyjne i odmładzające, z cennymi 

olejami, m.in. marula, z baobabu i złotej jojoby. Taka mieszanka 

skutecznie regeneruje, wygładza i zagęszcza skórę, 

przywracając jej gładkość i elastyczność. Składniki lipidowe 

zapobiegają ucieczce wody z naskórka, uszczelniają warstwę 

hydrolipidową i likwidują suchość skóry. 

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

hydrolat z białej herbaty, 24 karatowe złoto, hydrolat z paczuli, olej z baobabu,

olej kokosowy, złoty olej jojoba, olej marula, naturalne masło kakowe,

olejek paczulowy, olejek bergamotkowy FCF, ekstrakt z rozmarynu

NAJLEPSZY DLA

Skóra
dojrzała

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
naczynkowa

Skóra
z przebarwieniami 

rozświetlenie
i wyrównanie kolorytu wygładzeniewygładzenie

seboregulacjapoprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE

kojenie podrażnień,
poprawa komfortu



OLIWKA DO CIAŁA
RUMIANEK & MALINA

BODY BODY

165 zł

EAN: 5905137949138

50 ml

SRP

OLIWKA DO CIAŁA
PACZULA & ZŁOTO

175 zł

EAN: 5905137949121

100 ml

SRP

Regenerująco-łagodząca oliwka do ciała o działaniu 

odżywczym, ochronnym i kojącym. Stworzona na bazie 

ziołowych maceratów, najwyższej jakości olejów i olejków 

eterycznych. Nawilża, poprawia koloryt i wygładza skórę ciała.  

Oliwka do ciała Rumianek & Malina to idealny kosmetyk 

do pielęgnacji skory suchej, wrażliwej i odwodnionej. Polubią go 

też osoby, których ciało wymaga regeneracji, np. po opalaniu. 

Można stosować ją niezależnie od wieku

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

ekstrakt z rumianku, olej ze słodkich migdałów, olejek rumiankowy, olejek 

z pestek malin, złoty olej jojoba, olej marula, ekstrakt z nagietka, olejek 

lawendowy, olejek z kadzidła indyjskiego

NAJLEPSZY DLA

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

Skóra
naczynkowa

DZIAŁANIE

regeneracja
i odbudowa

poprawa jędrności
i elastyczności

zmniejszenie
zaczerwienień

nawilżenie

Zmysłowa oliwka do ciała o działaniu odżywczym, 

regenerującym, odmładzającym i ujędrniającym. Jej zmysłowy, 

ciepły zapach zamienia pielęgnację w przyjemny rytuał. 

Kosmetyk bogaty w cenne oleje roślinne oraz olejki eteryczne, 

z dodatkiem 24-karatowego złota.  Oliwka do ciała Paczula & 

Złoto to idealny kosmetyk do pielęgnacji ciała. Sprawdzi się 

świetnie przy skórze suchej, odwodnionej, wymagającej 

regeneracji, np. po opalaniu. Można stosować ją niezależnie 

od wieku.  

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWNE

olej z pestek winogron nierafinowany, olej ze słodkich migdałów, 

24 karatowe złoto, olejek paczulowy, olej abisyński, złoty olej jojoba, 

olej z czarnej porzeczki, witamina E, olejek bergamotkowy

NAJLEPSZY DLA

Skóra
naczynkowa

Skóra sucha
i wrażliwa

Skóra
dojrzała

Skóra
z przebarwieniami 

rewitalizacja
i odżywienie wygładzenie

regeneracja
i odbudowa

poprawa jędrności
i elastyczności

DZIAŁANIE



MYDŁO NATURALNE LAWENDA I GLINKA

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

SOAPS CANDLES



Rynek 60,

idolab@idolab.pl

www.idolab.pl           idoskincare          idolabpolska


