Katalog kosmetyków

Gel Demaquillant Confort
Łagodny żel oczyszczający
Łagodny żel oczyszczający dla wszystkich rodzajów skóry.
Dokładnie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń nie
podrażniając i nie powodując jej wysuszenia. Odżywcze
substancje pozostawiają na skórze niewidoczny film dzięki,
któremu skóra staje się bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Oczyszczanie

Lait aux Herbes
Mleczko oczyszczające dla skóry wrażliwej i naczynkowej
Oczyszcza skórę w bardzo delikatny sposób. Specjalne, aktywne substancje poprawiają cyrkulację krwi i odporność
naczyń krwionośnych. Nie podrażnia, koi skórę podczas
oczyszczania.
wyciąg z kasztanowca, wyciąg z oczaru wirgińskiego, wyciąg
z dzikiej malwy, Lanolina

olejek z wiesiołka, D-Panthenol, Pentavitin, olejek z zarodków owsa

Podstawa prawidłowej pielęgnacji
Pierwszym i najważniejszym etapem pielęgnacji skóry jest prawidłowe jej oczyszczenie.
W sposób łagodny i dokładny należy usunąć
makijaż. Pomocny może być żel, mleczko lub
pianka. Należy jednak pamiętać o użyciu toniku, który szybko i łatwo pozwoli przywrócić
prawidłowe pH. Właściwie dobrany produkt
do demakijażu jest wstępem do pielęgnacji.
Pamiętajmy także o regularnym wykonywaniu peelingu. Ten prosty zabieg odświeży
i wygładzi skórę, nada jej zdrowy koloryt.

Creme Nettoyante Moussante
Oczyszczający krem do wszystkich rodzajów skóry

Mousse Purete
Luksusowy, lekki krem oczyszczający

Lotion aux Herbes
Łagodny tonik dla skóry wrażliwej i naczynkowej

Krem oczyszczający o jedwabistej konsystencji przeznaczony nawet dla najbardziej wrażliwej cery. Tworząc delikatną
piankę głęboko wnikającą w pory dokładnie usuwa wszelkie
nieczystości oraz makijaż. Pozostawia skórę czystą, świeżą
i przygotowaną do dalszej pielęgnacji.

Delikatnie usuwa ze skóry pozostałości chloru i wapnia oraz
pozostałości po pielęgnacji mleczkiem. Specjalne aktywne
substancje poprawiają cyrkulację krwi i odporność naczyń
krwionośnych. Wspomaga zdolność skóry do wchłaniania
substancji odżywczych.

wyciąg z jedwabiu, Repairfactor, Alusion, Wyciąg z modrzewia,
Kompleks herbaciany

ekstrakt z kasztanowca, ekstrakt z oczaru wirgńskiego, ekstrakt
z dzikiej malwy, ekstrakt z rumianku

Mousse Express Demaquilant
Łagodna pianka oczyszczająca

Lotion Tilleul
Tonik dla skóry mieszanej i tłustej

Szybko i dokładnie usuwa ze skóry pozostałości rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach. Tworzy delikatną, intensywnie
oczyszczającą piankę. Skóra staje się świeża oraz promienna.
Szczególnie polecany do cer mieszanych.

Łatwa i wygodna w użyciu, nowoczesna, kremowa pianka
oczyszczająca do wszystkich rodzajów skóry. Usuwa tłuszcz
i rozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia. Skóra staje się
świeża, czysta i przygotowana do dalszej pielęgnacji.

Usuwa ze skóry pozostałości chloru i wapnia oraz pozostałości po pielęgnacji mleczkiem. Skóra staje się świeża oraz
promienna. Pielęgnuje nie podrażniając i nie powodując wysuszenia. Poprawia się struktura i zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych.

łagodne substancje powierzchniowo czynne pochodzenia roślinnego
(kokos, owies) i aminokwasy, Aloe Vera, Allantoin, kwas mlekowy

łagodne tensydy pochodzenia roślinnego oraz aminokwasy, podstawowe kwasy tłuszczowe, D-Panthenol, gliceryna

wyciąg z kwiatu lipy, wyciąg z rozmarynu, płyn z kwiatu pomarańczy,
ekstrakt z oczaru wirgińskiego
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Creme Madame
Krem wyciszający

Lotion Desincrustante
Tonik oczyszczająco-zmiekczający

Wyciszająco-ochronny krem na dzień dla skóry przesuszonej i podrażnionej. Daje natychmiastowe uczucie komfortu
i ulgi. Starannie dobrane składniki pochodzenia roślinnego
łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia. Zapewnia efektywną ochronę przed negatywnym działaniem czynników
zewnętrznych. Skóra staje się gładka w dotyku.

Tonik dla wszystkich rodzajów skóry. Sebum oraz zrogowaciały naskórek są usuwane poprzez proces skraplania.
Nie powoduje podrażnień oraz zaczerwienień. Poprawia
zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych. Nie
zawiera mydła. Doskonały do kawitacji.
substancje powierzchniowo czynne, płyn z oczaru wirgińskiego, płyn
z kwiatu pomarańczy, gliceryna, Sorbitol

Peeling Visage
Peeling mechaniczny dla wszystkich rodzajów skóry
Regularne, okrągłe kszałty drobinek jojoba pozwalają delikatnie i skutecznie usunąć zanieczyszczenia i zrogowaciały naskórek. Zwiększa zdolność wchłaniania substancji
odżywczych.
allantoina, gliceryna, wyciąg z korzenia łopianu, cząsteczki jojoby,
wyciąg z malwy, wyciąg z korzenia prawoślazu lekarskiego

Peeling Enzymatique
Peeling z enzymami do głębokiego oczyszczania
Delikatnie usuwa martwy, zrogowaciały naskórek. Rozprowadza po skórze proteiny. Przyśpiesza proces złuszczania
dzięki czemu substancje aktywne są lepiej wchłaniane. Skóra
staję się zdrowsza i bardziej świeża.
enzymy proteinowe, Sorbitol

ekstrakt z kolców głogu, ekstrakt z melisy, ekstrakt z kwiatu lipy, Bisabolol, ekstrakt z walerianu, olejek purcelinowy, witamina A

Program podstawowy
Pielęgnacja skóry suchej

Suchość skóry może być wrodzona lub nabyta. Łatwo jest doprowadzić do jej przesuszenia poprzez: nieprawidłową pielęgnację, zły
dobór kosmetyków, długotrwałe złuszczanie
lub długotrwałe nasłonecznienie, narażenie
na działanie wiatru, mrozu. Skóra staje się
podatna na podrażnienia i alergie. Wzrasta
tendecja do tworzenia się teleangiektazji
(poszerzonych naczynek włosowatych). Pielęgnacja skóry suchej ma na celu „uszczelnienie” naturalnej bariery ochronnej co zapobiega jej odwodnieniu. Do demakijażu
należy stosować mleczka i delikatne toniki
bez alkoholu. Do codziennej pielęgnacji najodpowiedniejsze będą kremy bogate w NNKT
– niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
zawarte w olejach roślinnych, mocznik, kwas
hialuronowy, sorbitol oraz glicerynę.

Creme Rajeunissante
Krem rewitalizujący dla skóry bardzo suchej
Nocna pielęgnacja skóry bardzo suchej. Wspomaga naturalny proces regeneracji naskórka. Skóra jest zregenerowana.
Odzyskuje swoją naturalną sprężystość oraz blask.
olejek z awokado, witamina C, olejek migdałowy, olejek z marchwi,
olejek z orzecha squalane

Creme Vitaminee
Krem witaminowy
Bogaty w naturalne olejki krem dla skór suchych i bardzo
suchych. Zapewnia ochronę przed utratą wilgoci i wpływem
czynników zewnętrznych. Olejki pochodzenia roślinnego
uzupełniają niedobory NNKT. Polecany szczególnie w okresie
zimowym oraz do każdego rodzaju masażu.
olejek z marchwi, witamina A, Ascorbyl Palmitate, olejek z awokado,
olejek migdałowy, Squalane, olejek purcelinowy, lanolina
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Creme Extra - Douce
Nocny krem kojący i odżywiający skórę bardzo wrażliwą
Spełnia potrzeby najbardziej wrażliwych skór. Daje natychmiastowe uczucie komfortu i ulgi. Zapewnia długotrwałą
ochronę przed wiatrem i zimnem. Skóra wygląda zdrowo
i świeżo, staje się bardziej miękka i sprężysta. Doskonały do
masażu.
Bisabolol, glicerydy pochodzenia warzywnego, Squalane

Masque Vita Xtreme
Maska multiwitaminowa
Siła witamin dla wszystkich typów skóry. Kompleks witamin
A, B, B5, C, E oraz F stymuluje procesy regeneracyjne skóry
i uruchamia naturalne procesy samoleczenia. Wzmacnia naturalne systemy obronne. Drobne linie i zmarszczki są niwelowane. Szczególnie polecana dla skór zmęczonych. Chroni
przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Skóra staje
się aksamitnie gładka i nabiera promiennego wyglądu.
witamina A, witamina C, witamina E, ekstrakt kombucha, witamina F,
Pro-witamina B5

Masque aux Algues
Maseczka algowa z miodem
Podnosi naturalną wilgotność skóry i niweluje szkodliwy
wpływ wolnych rodników. Przywraca naturalną sprężystość
i gładkość. Wspomaga wchłanianie wcześniej zastosowanych składników aktywnych. Zapewnia głębokie nawilżenie
i długotrwały efekt liftingu. Wyjątkowo plastyczna i łatwa
w użyciu.
algi morskie, wyciąg z miodu, lanolina

Lotion Pour le Masque
Aktywator do maski algowej
Specjalny tonik do nawilżania, zmiękczania i uplastyczniania
miejsc, na których używa się maski algowej z miodem. Powoduje natychmiastowe ściągnięcie maski algowej i głębszą
penetrację składników aktywnych.
ekstrakt z oczaru wirgińskiego, chlorek wapnia

Masque Thalasso Visage
Odczulająca maseczka algowa w proszku z wapnem
Maska intensywnie nawilżająca, poprawiająca elastyczność
skóry. Wyrównuje niedobory substancji mineralnych i odżywczych, chroni przed utratą wody. Nawet bardzo zniszczonej skórze przywraca blask i zdrowy wygląd.
Alginate, Calcium Sulphate, Diatomaceous Earth, związki fosforu

Cure Hydro Plus
Kuracja intensywnie nawilżająca w ampułkach
Specjalna kuracja dla skóry wysuszonej, pozbawionej wilgoci. Woda zostaje dobrze związana w skórze. Znikają drobne
zmarszczki i nieprzyjemne uczucie napięcia. Cera wygląda
świeżo i promiennie. Doskonała do jontoforezy lub wprowadzania za pomocą ultradzwięków.
aloes, wyciąg z oczaru wirgińskiego, hyaluronic acid, D-Panthenol,
kompleks nawilżający
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Lotion aux Herbes
Łagodny tonik dla skóry wrażliwej i naczynkowej
Delikatnie usuwa ze skóry pozostałości chloru i wapnia oraz
pozostałości po pielęgnacji mleczkiem. Specjalne aktywne
substancje poprawiają cyrkulację krwi i odporność naczyń
krwionośnych. Skóra wygląda świeżej. Wspomaga zdolność
skóry do wchłaniania substancji odżywczych.
ekstrakt z kasztanowca, ekstrakt z oczaru wirgńskiego, ekstrakt z dzikiej malwy, ekstrakt z rumianku

Lait Tilleul
Mleczko dla skóry mieszanej i tłustej
Oczyszcza skórę w bardzo delikatny sposób. Wyciągi roślinne zwalczają podrażnienia skóry. Cera staje się czysta i świeża. Nie podrażnia, koi skórę podczas oczyszczania.
wyciąg z kwiatu lipy, Lanolina

Creme Lactique
Krem kontrolujący tłustość skóry
Reguluje wydzielanie sebum oraz nawilża skórę. Kwasowa
warstwa ochronna skóry stabilizuje się, co powstrzymuje
rozwój trądziku. Skóra zostaje ukojona, staje się mniej błyszcząca. Stanowi doskonały podkład pod makijaż.
enzymy białkowe, Bisabolol, ojejek purcelinowy, kompleks witamin
B, kwas mlekowy

Program podstawowy
Skóra mieszana i tłusta

Skóra mieszana, w większości wypadków,
powstaje z powodu braku wielu substancji
i zakłócenia równowagi wodno-lipidowej na
powierzchni naskórka. Odtłuszczanie skóry
oraz negatywny wpływ środowiska wzmaga
produkcję sebum, które ma ją chronić. Przetłuszczanie się dotyczy jednak tylko pewnych
okolic twarzy. Najczęściej jest to czoło, nos
oraz broda.
Skóra tłusta może sprawiać znacznie więcej
problemów. Ma na ogół ziemisty kolor i jest
błyszcząca nawet zaraz po myciu. Pory są
poszerzone a na policzkach, czole i skroniach
widoczne są zaskórniki.
Podstawą pielęgnacji jest odpowiedni produkt do mycia, który dobrze oczyści skórę,
nie wysuszając jej. Należy unikać mleczek
oraz toników z dużą zawartością alkoholu.
Dobrze będą się sprawdzały produkty zawierające ekstrakty roślinne z dziurawca, pokrzywy, kwiatu lipy oraz sok z cytryny.

Lotion Tilleul
Tonik dla skóry mieszanej i tłustej
Usuwa ze skóry pozostałości chloru i wapnia oraz pozostałości po pielęgnacji mleczkiem. Skóra staje się świeża oraz
promienna. Pielęgnuje nie podrażniając i nie powodując wysuszenia. Poprawia się struktura i zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych.
wyciąg z kwiatu lipy, wyciąg z rozmarynu, płyn z kwiatu pomarańczy,
ekstrakt z oczaru wirgińskiego

Creme Sebo-Balance
24 godzinny krem oczyszczający
Łagodny, łatwo wchłaniający się i nawilżający krem na dzień
i na noc do skóry tłustej i zanieczyszczonej. Koi zaczerwienienia i podrażnienia, a także reguluje produkcję łoju. Redukuje
widoczne zanieczyszczenia skóry i zapobiega powstawaniu
nowych. Cera staje się czysta, gładka, bez poblasku. Doskonały podkład pod makijaż.
Gelee Royal OHA, olejek z orzecha laskowego, ester kwasu salicylowego, wyciąg z ziaren dyni, olejek z jojoby

Cure Normalissante
Kuracja w ampułkach przeciw trądzikowi
regulująca wydzielanie łoju skórnego
Produkcja sebum zostaje uregulowana bez wysuszenia skóry. Zostaje ukojona i nawilżona. Usunięte zostają zanieczyszczenia. Poprawia się wygląd skóry. Doskonała do jontoforezy
lub wprowadzania za pomocą ultradzwięków.
kompleks przeciw łojotokowi, sacharydy pochodzenia morskiego,
farnesol, kompleks przeciw trądzikowi, oczar wirgiński, kompleks
nawilżający

Peeling Enzymatique
Peeling z enzymami do głębokiego oczyszczania
Delikatnie usuwa martwy, zrogowaciały naskórek. Rozprowadza po skórze proteiny. Przyśpiesza proces złuszczania
dzięki czemu substancje aktywne są lepiej wchłaniane. Skóra
staję się zdrowsza i bardziej świeża.
enzymy proteinowe, Sorbitol
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Lotion Desincrustante
Tonik oczyszczająco-zmiekczający

Lait Clarifiante
Mleczko oczyszczające dla skóry zanieczyszczonej
i trądzikowej

Tonik dla wszystkich rodzajów skóry. Sebum oraz zrogowaciały naskórek są usuwane poprzez proces skraplania.
Nie powoduje podrażnień oraz zaczerwienień. Poprawia
zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych. Nie
zawiera mydła. Doskonały do kawitacji.

Łagodne mleczko oczyszczające dla cer mieszanych i zanieczyszczonych. Dzięki składnikom bakteriostatycznym oraz
bakteriobójczym ogranicza powstawanie nowych ognisk
zapalnych i przyśpiesza gojenie już istniejących.

substancje powierzchniowo czynne, płyn z oczaru wirgińskiego, płyn
z kwiatu pomarańczy, gliceryna, Sorbitol

olejek z orzecha laskowego, ester kwasu salicylowego, substancje
bakteriobójcze oraz bakteriostatyczne

Masque Astringent
Maseczka ściągająco-oczyszczająca
Reguluje produkcję sebum, likwiduje zrogowacenia naskórka. Skóra zostaje ukojona. Łagodzi zaczerwienienia na skórze, zwalcza trądzik. Likwiduje zanieczyszczenia i poprawia
wygląd skóry. Cera staje się czysta i mniej błyszcząca.
mentol, kamfora, siarka, kwas mlekowy, kwas cytrynowy

Masque Thalasso Visage
Odczulająca maseczka algowa w proszku z wapnem
Maska intensywnie nawilżająca, poprawiająca elastyczność
skóry. Wyrównuje niedobory substancji mineralnych i odżywczych, chroni przed utratą wody. Nawet bardzo zniszczonej skórze przywraca blask i zdrowy wygląd.
Alginate, Calcium Sulphate, Diatomaceous Earth, związki fosforu
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Program podstawowy

Skóra zanieczyszczona i trądzikowa
Skóra zanieczyszczona jest bezpośrednim
wynikiem zaniedbania pielęgnacji tłustej
skóry. Obecnie wzrasta liczba osób mających tego rodzaju skórę, nawet po okresie
dojrzewania. Przyczyny tego problemu są
różne, dlatego powinny być zidentyfikowane i zwalczane we współpracy z klientem.
Kiedyś uważano, że przyczyną pojawiania się skóry zanieczyszczonej są głównie
zmiany hormonalne w okresie dojrzewania.
Obecnie do tych przyczyn zalicza się również stres, niedobór mikroelementów oraz
nieodpowiednią pielęgnację skóry. Wzrastająca produkcja sebum oraz martwego
naskórka powodują zablokowanie porów.
W ten sposób tworzą się zaskórniki i powiększają się pory skóry. Na skutek promieniowania UV łój na powierzchni skóry ciemnieje i pozostawia czarne kropki.

Lotion Clarifiante
Tonik do cery zanieczyszczonej i trądzikowej
Działa dezynfekująco oraz antybakteryjnie. Usuwa pozostałości po pielęgnacji mleczkiem. Dzięki zawartości allantoiny
ma działanie kojące i łagodzące. Woda z oczaru wirginijskiego i alkohol mają działanie bakteriostatyczne. Tonik przywraca skórze prawidłowe pH
alkohol, Allantoina, kwas cytrynowy, woda z oczaru wirgińskiego,
sól cynku

Masque Astringent
Maseczka ściągająco-oczyszczająca
Reguluje produkcję sebum, likwiduje zrogowacenia naskórka. Skóra zostaje ukojona. Łagodzi zaczerwienienia na skórze, zwalcza trądzik. Likwiduje zanieczyszczenia i poprawia
wygląd skóry. Cera staje się czysta i mniej błyszcząca.
mentol, kamfora, siarka, kwas mlekowy, kwas cytrynowy

Masque Exfoliant Biologique
Maska głęboko oczyszczająca
Łagodnie oczyszcza skórę nie powodując mechanicznych
podrażnień. Poprawia zdolność skóry do naturalnej odnowy,
oczyszcza i poprawia jej wygląd. Łagodzi i likwiduje zapalenia skóry. Odpowiednia również dla skór wrażliwych.

Stick Controle
Sztyft leczący stany zapalne
Łatwy w użyciu sztyft do leczenia stanów zapalnych skóry.
Szybko i skutecznie usuwa wypryski.
ester kwasu salicylowego, keratolines, allantoina, olejek z orzecha
laskowego, Bisabolol, wyciąg z jojoby

Creme Clarifiante
Krem o działaniu antybakteryjnym
Krem przeznaczony do intensywnego zwalczania niedoskonałości cery. Ma silne działanie antybakteryjne, matuje skórę oraz łagodzi stany zapalne. Specjalny regulator kontroluje wydzielanie
sebum i nawilża. Chroni przed powstawaniem zaskórników.
kwas salicylowy, bisabolol, cynk, sorbitol

ester kwasu salicylowego, keratolines, allantoina, olejek z orzecha
laskowego, Bisabolol, wyciąg z jojoby

Creme Corectrice
Krem korygujący
Krem dla skór zanieczyszczonych, trądzikowych z tendencją
do przetłuszczania z dodatkiem fluidu kryjącego. Natychmiastowo maskuje wypryski jednocześnie lecząc stany zapalne
skóry. S.O.S. – w nagłych przypadkach.
mentol, kamfora, siarka, kwas mlekowy, kwas cytrynowy
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Gel Aloe Vera
Żel aloesowy
Żel pielęgnacyjny dla wszystkich rodzajów skóry. Intensywnie nawilża i koi skórę. Likwiduje uczucie napięcia. Skóra
wygląda promiennie i świeżo. Doskonały do hydromasażu.
żel z aloesu (100%), allantoina, D-Panthenol, kompleks nawilżający

Cure Extra Douce
Kuracja łagodząco-relaksująca w ampułkach
Silnie skoncentrowana kuracja o natychmiastowym działaniu
przeznaczona dla skór wrażliwej. Działa łagodząco, pobudza
odbudowę i odnowę naskórka. Zmniejsza zaczerwienienia
i podrażnienia. Chroni skórę przed niekorzystnym wpływem
czynników stresogennych.
ekstrakt z Aloe Vera, kompleks przeciw wypiekom, D-Panthenol

Program podstawowy
Skóra wrażliwa i naczynkowa

W odróżnieniu od klasycznych rodzajów
skóry, skóra wrażliwa i naczynkowa jest rozróżniania jako stan skóry a nie jej typ. Przy
skórze wrażliwej pojawiają się widoczne
plamy, odczuwamy dokuczliwe swędzenie
i pieczenie. Reakcje wrażliwej skóry wywołane są nie tylko przez kosmetyki i nadmierne opalanie. Wpływ mają tutaj różnice
temperatur jak również chlorowana woda.
Coraz częściej winę za wrażliwość naszej
skóry ponosi stres. Cerę naczynkową charakteryzuje widoczna obecność małych rozszerzonych naczynek krwionośnych w okolicach nosa, na policzkach i brodzie. Są one
widoczne pod skórą, tworząc zauważalne
czerwone linie, zaczerwienienie, czy „rumieńce”. Należy pamiętać o prawidłowej
pielęgnacji począwszy od oczyszczania. Do
codziennego demakijażu należy używać
łagodnych, przeznaczonych do tego typu
skóry mleczek oraz toników.
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Creme Extra-Douce
Nocny krem kojący i odżywiający skórę
bardzo wrażliwą
Spełnia potrzeby najbardziej wrażliwych skór. Daje natychmiastowe uczucie komfortu i ulgi. Zapewnia długotrwałą
ochronę przed wiatrem i zimnem. Skóra wygląda zdrowo
i świeżo, staje się bardziej miękka i sprężysta. Doskonały do
masażu.
Bisabolol, glicerydy pochodzenia warzywnego, Squalane

Masque Extra Doux
Maska kojąco-odżywcza dla skóry wrażliwej
Kremowa maska dla skóry wrażliwej i z wypiekami. Redukuje zaczerwienienia oraz podrażnienia. Stymuluje mechanizmy obronne skóry. Skóra staje się sprężysta i rozświetlona.
ekstrakt z wierzby kanadyjskiej, ekstrakt z lukrecji, ekstrakt z rozmarynu, olejek z awokado, olejek ze słodkich migdałów

Creme Couperose
Specjalny krem dla skóry naczynkowej
Aktywne substancje pochodzenia roślinnego wzmacniają
ścianki naczyń krwionośnych. Uregulowana zostaje cyrkulacja płynów w naczyniach włosowatych. Zostają usunięte
przekrwienia. Skóra staje się odporna na zmiany pogodowe.
Stanowi doskonały podkład pod makijaż.
kompleks na wypieki, Bisabolol, Squalane, olejek z zarodków pszenicy, lanolina

Cure Couperose
Intensywna pielęgnacja dla skóry naczynkowej
Specjalna kuracja dla skóry naczynkowej. Naczynia krwionośne są wzmacniane i ujędrniane. Skóra zostaje miło ukojona.
Zostają złagodzone zaczerwienienia. Zapobiega negatywnym efektom zmian pogodowych. Stanowi ochronę przeciwko wolnym rodnikom.
kompleks naczynkowy, sorbitol, allantoina, witamina E, Bisabolol

Fluid Couperose nr 1 i 2
Fluid koloryzujący o właściwościach leczniczych
Unikalne połączenie fluidu koloryzującego z kremem Couperose i filtrami UV. Zapewnia skórze naczynkowej leczenie,
niezbędną ochronę oraz pokrywa delikatną powłoką niedoskonałości cery. Fluid jest dostępny w dwóch odcieniach.
kompleks na wypieki, Bisabolol, Squalane, olejek z zarodków pszenicy, lanolina

Lotion aux Herbes
Łagodny tonik dla skóry wrażliwej i naczynkowej
Delikatnie usuwa ze skóry pozostałości chloru i wapnia oraz
pozostałości po pielęgnacji mleczkiem. Specjalne aktywne
substancje poprawiają cyrkulację krwi i odporność naczyń
krwionośnych. Skóra wygląda świeżej. Wspomaga zdolność
skóry do wchłaniania substancji odżywczych
ekstrakt z kasztanowca, ekstrakt z oczaru wirgńskiego, ekstrakt z dzikiej malwy, ekstrakt z rumianku

Masque Vita Xtreme
Maska multiwitaminowa
Siła witamin dla wszystkich typów skóry. Kompleks witamin
A, B, B5, C, E oraz F stymuluje procesy regeneracyjne skóry
i uruchamia naturalne procesy samoleczenia. Wzmacnia naturalne systemy obronne. Drobne linie i zmarszczki są niwelowane. Szczególnie polecana dla skór zmęczonych. Chroni
przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Skóra staje
się aksamitnie gładka i nabiera promiennego wyglądu.
witamina A, witamina C, witamina E, ekstrakt kombucha, witamina
F, Pro-witamina B5

Creme Madame
Krem wyciszający
Wyciszająco-ochronny krem na dzień dla skóry przesuszonej i podrażnionej. Daje natychmiastowe uczucie komfortu
i ulgi. Starannie dobrane składniki pochodzenia roślinnego
łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia. Zapewnia efektywną ochronę przed negatywnym działaniem czynników
zewnętrznych. Skóra staje się gładka w dotyku.
ekstrakt z kolców głogu, ekstrakt z melisy, ekstrakt z kwiatu lipy, Bisabolol, ekstrakt z walerianu, olejek purcelinowy, witamina A

Masque Couperose
Specjalna maseczka dla skóry naczynkowej
Naczynia włosowate są wzmacniane, zaczerwienienia skóry
są widocznie zmniejszane, skóra jest efektywnie uspokajana,
staje się zdrowsza i zrelaksowana. Podnoszą się naturalne
funkcje ochronne skóry.
Bisabolol, ekstrakt z ruscus, wyciąg ze skrzypu polnego, wyciąg
z gingko biloba, witamina A, Squalane, olejek z orzecha, lanolina

Lotion Desincrustante
Tonik oczyszczająco-zmiekczający
Tonik dla wszystkich rodzajów skóry. Sebum oraz zrogowaciały naskórek są usuwane poprzez proces skraplania.
Nie powoduje podrażnień oraz zaczerwienień. Poprawia
zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych. Nie
zawiera mydła. Doskonały do kawitacji.
substancje powierzchniowo czynne, płyn z oczaru wirgińskiego, płyn
z kwiatu pomarańczy, gliceryna, Sorbitol
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24h Creme Visage Legere
Lekki krem nawilżający

Linia
Oliwkowa

Twoja skóra w harmonii z naturą
Linia Oliwkowa to uniwersalne kosmetyki dla każdego rodzaju skóry bez względu na wiek. Koncentrat z liści oliwki oraz
wyciąg z owoców oliwki to specjaliści od
zapobiegania przedwczesnemu starzeniu
się skóry. Optymalnie dobrane substancje
aktywne sprawiają, że skóra jest doskonale
nawilżona i odżywiona, wygładzona i jedwabiście miękka. Natychmiast zauważysz
ogólną poprawę stanu skóry. Drzewo oliwne i jego owoce są znane od wieków ale
w kosmetyce ten zielony cud wykorzystywany jest od niedawna. Firma Jean D’Arcel
zastosowała koncentrat z liści oliwki i wyciąg z owoców oliwki jako składniki bazowe nowej linii Olive Care. Koncentrat z liści
oliwek to specjalista do spraw przedwczesnego starzenia się skóry. Dzięki wysokiej
koncentracji wit. E działa przeciw wolnym
rodnikom. Dodatkowo skutecznie chroni
przed szkodliwym wpływem promieni UV.
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Idealny dla skór normalnych i mieszanych. Zapewnia skórze
długotrwałe nawilżenie i komfort. Dzięki optymalnie dobranym składnikom chroni przed atakiem wolnych rodników
i szkodliwym działaniem promieni UV. Poprawia elastyczność
i ogólny wygląd skóry. Stanowi doskonały podkład pod makijaż.
witamina E, polifenole, filtry UV, wyciąg z liści oliwnych, wyciąg
z owoców oliwki, olejek z jojoby, squalane, masło z drzewa masłowego

24h Creme Visage Riche
Bogaty krem odżywczy
Bogata konsystencja kremu zapewnia komfort skórze suchej
i bardzo suchej. Idealny dla skór podrażnionych i naczyniowych. Dzięki optymalnie dobranym składnikom chroni przed
atakiem wolnych rodników i szkodliwym działaniem promieni UV. Stanowi doskonały podkład pod makijaż.
nienasycone kwasy tłuszczowe, witamina E, polifenole, filtry UV,
wyciąg z liści oliwnych, wyciąg z owoców oliwki, olejek z jojoby,
squalane, masło z drzewa masłowego

Creme Yeux
Krem do pielęgnacji okolic oczu
Regeneruje wrażliwe okolice oczu. Zwalcza pierwsze oznaki
starzenia się skóry. W sposób widoczny redukuje cienie pod
oczami i opuchliznę. Posiada lekką konsystencję i delikatny
zapach.
wyciąg z liści oliwnych, wyciąg z owoców oliwki, wyciąg z rozmarynu, destylat z bławatka olejek jojoba, witamina E

Huile de Massage Cacao
Jedwabista oliwka do masażu
Uniwersalna oliwka do masażu ciała i twarzy. Idealna do
masażu przy cerach suchych i bardzo suchych. Delikatna
konsystencja i relaksujący zapach sprawiają, że masaż jest
niezapomnianym doznaniem dla ciała i ducha.
olejek sezamowy, olejek ze słodkich migdałów, olejek jojoby, ekstrakt
z kakao, kardamon, czarny pieprz, imbir

Masque Visage Cacao
Relaksująca maska kakaowa

Reve De Cacao
Linia kakaowa

Kakaowa terapia dla ducha i dla ciała,
stworzona z myślą o osobach zmęczonych
i zestresowanych. Główne składniki preparatów – masło kakaowe zawierające:
cynk, magnez, wapń i antyoksydanty pomagające w pielęgnacji skóry oraz ekstrakt
z kakao zawierający – kompleks substancji
wspomagający produkcję beta-endorfin
“cząsteczek szczęścia”. Preparaty z linii
Reve de Cacao firmy Jean D’Arcel zapewniają skórze idealną pielęgnację, zapobiegają starzeniu się skóry, odżywiają, nawilżają, detoksykują i jednocześnie relaksują.
Zabiegi z linii kakaowej mobilizują organizm do wydzielania hormonu szczęścia
– serotoniny, a skórę pozostawiają gładką
i pachnącą.

Wyjątkowa maska pielęgnacyjna zawierająca najdelikatniejszy ekstrakt z kakao i masło kakaowe. Ekstrakt z kakao ma
właściwości ujędrniające. Masło kakaowe, dzięki właściwościom nawilżającym zapewnia efekt gładkiej skóry. Wyjątkowe połączenie pielęgnacji i aromaterapii.
masło kakaowe, ekstrakt z kakao.

Beurre pour le Corps
Masło kakaowe do ciała
Bogate masło do pielęgnacji skór suchych i bardzo suchych.
Skóra jest nawilżona i odżywiona. Pozostaje aksamitnie
gładka.
Ekstrakt z kakao, masło karite, olej migdałowy, masło Shea,
Squalane
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Creme Protectrice
Krem dzienny z jedwabiem morskim
Dobroczynne aktywne substancje poprawiają strukturę skóry
i podnoszą jej odporność na niekorzystny wpływ środowiska
zewnętrznego. Zapewnia optymalne nawilżenie, poprawia
strukturę skóry, podnosi jej sprężystość. Zawiera filtry UV.
Doskonały podkład pod makijaż.
jedwab morski, plankton omega, algohydrane, olejek z awokado,
gliceryna, olejek z kokosa, squalane, filtry UVA i UVB, witamina E

Thalasso Visage
Intensywne nawilżanie

Każda skóra potrzebuje nawilżenia, niezależnie od rodzaju cery i wieku. Z linią
Thalasso Visage to nic trudnego. Jedwab
morski, omega plankton i ekstrakt z alg
błyskawicznie zapewnią intensywne nawilżenie skóry. Komórki zostają wzmocnione
a synteza kolagenu znacznie wzrasta. Skóra jest chroniona przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz działaniem
czynników zewnętrznych. Pobudzona zostaje mikrocyrkulacja w skórze co opóźnia
proces starzenia i przyspiesza odnowę
biologiczną skóry. Linia Thalasso Visage
poprawia kondycję skóry zapewniając
jej zdrowie, świeżość i promienny blask.
Opóźnia efekty starzenia i przyspiesza odnowę biologiczną skóry.
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Creme Ultra-Riche
Nocny krem z jedwabiem morskim
Idealny dla skóry suchej i bardzo suchej. Wysoce efektywne
aktywne substancje wspomagają odnowę komórek skóry
w trakcie nocy. Dzieje się tak dzięki odpowiedniej zawartości olejków roślinnych, nawilżaczy oraz substancji kojących.
Wilgoć zostaje związana w skórze, co gwarantuje poprawę
jej struktury, a w konsekwencji przyczynia się do wygładzenia widocznych zmarszczek. Doskonały do masażu.
jedwab morski, plankton omega, algohydrane, Avocadol, gliceryna,
olejek z migdała, masło z drzewa masłowego, Squalane

Emulsion Hydro-Source
Szybko wchłanialna emulsja z jedwabiem morskim
Prawdziwa kąpiel dla wszystkich rodzajów skóry, szczególnie suchej i bardzo suchej. Doskonale odświeża. Skóra odzyskuje swój piękny i sprężysty, a jednocześnie delikatny wygląd. Emulsion Hydro-Source, dzięki zawartości naturalnych
składników pochodzenia morskiego wspomaga produkcję
kolagenu. W rezultacie skóra staje się bardziej gładka i sprężysta, a widoczne zmarszczki zostają wyraźnie zredukowane. Doskonały podkład pod makijaż.
jedwab morski, algohydrane, olejek z makadamianut, Pentavitin,
witamina E

24h Hydro-Nutritif
Intensywna całodobowa terapia dla skóry suchej
Krem o 24-godzinnym działaniu pokrywa skórę niczym
cudowna siateczka. Dostarcza skórze przez całą dobę odpowiednią dawkę wilgoci jednocześnie chroniąc przed
wysychaniem. Aktywne substancje wspomagają naturalny
proces powstawania kolagenu, co w rezultacie prowadzi do
wyraźnej poprawy struktury skóry i jej odporności na czynniki zewnętrzne. Skóra staje się zdrowsza, wygląda świeżo
i promiennie. Staje się jedwabiście gładka. Doskonały podkład pod makijaż.
jedwab morski, plankton omega, algohydrane, gliceryna, olejek
z kokosa, olejek z makadamianut, Squalane

Masque Organique
Maska intensywnie nawilżająca

Concenter Satin Marine
Koncentrat z jedwabiem morskim w ampułkach

Maseczka błotna zawierająca składniki organiczne pozyskane z dna jezior. Skóra zostaje doskonale nawilżona i odżywiona. Maseczka wiąże wilgoć w skórze. Usuwa uczucie
napięcia. Skóra staje się jedwabiście delikatna i uzyskuje
promienny wygląd.

Eliksir pobudzający naturalne źródła nawilżenia skóry.
Wspomaga syntezę kolagenu. Kompleks na bazie wyciągu
z bratków pomaga odbudować naturalny cykl nawilżenia
skóry oraz umożliwia tworzenie nowych mikrokanalików
przeciwdziałających utracie wilgoci.

zielone błoto z dna jezior, olejek ze słodkich migdałów

wyciąg z jedwabiu morskiego, czysta woda morska, wyciąg z bratka

Traitement Thalasso Visage
Prawdziwa kąpiel dla Twojej skóry
Masque Thalasso Visage
Odczulająca maseczka algowa w proszku z wapnem
Maska intensywnie nawilżająca, poprawiająca elastyczność
skóry. Wyrównuje niedobory substancji mineralnych i odżywczych, chroni przed utratą wody. Nawet bardzo zniszczonej skórze przywraca blask i zdrowy wygląd.

Maksymalna regeneracja, relaksacja i nawilżenie gwarantują, że Twoja skóra zachowa swoją naturalną jędrność i delikatność. W siedmiu skoordynowanych fazach poprawiony
zostaje metabolizm skóry, przyspieszony proces odnowy
komórek skóry, a także wzmocniona zostaje tkanka kontaktowa skóry.

Alginate, Calcium Sulphate, Diatomaceous Earth, związki fosforu

Zabieg przeznaczony na jedną osobę
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Nowość
Linia Vitaminee

Siła witamin dla pięknej skóry
Linia Vitaminee oparta jest na unikalnych
formułach, w których wyjątkowo efektywnie połączono wszystkie witaminy „piękna”. Została stworzona by dostarczyć
skórze dużą dawkę czystej i stabilnej witaminy C. Wyjątkowo efektywnie wykorzystane zostały również palmitynian witaminy A, witaminy z grupy B: B1 (tiamina),
B2 (ryboflawina), B3 (niacyna) oraz B12
(kobalamina), D-panthenol, witamina E,
F oraz H (Biotyna). Wspomagają one produkcję włókien kolagenowych w skórze
oraz neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników. Pobudzają regenerację,
wzmacniają naturalną barierę ochronną,
dzięki czemu skóra odzyskuje młodzieńczy
wygląd. Aktywna substancja pozyskiwana
podczas procesu fermentacji czarnej herbaty przeciwdziała rozciąganiu i twardnieniu tkanki łącznej. Skóra zachowuje swój
jędrny i promienny wygląd. Jean D’Arcel
wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenia i stworzył unikalną pielęgnację
wykorzystując wszystkie „witaminy piękna”. Nowa linia Vitaminee pomaga skórze
utrzymać zdrowy, młody i atrakcyjny wygląd na dłużej. Drobne linie i zmarszczki
stają się mniej widoczne. Skóra zachowuje
swój jędrny i promienny wygląd.
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Creme Vita Xtreme
24 godzinna siła witamin
Wysoce efektywna pielęgnacja na dzień i na noc. Dzięki
lekkiej konsystencji nadaje się dla wszystkich typów skóry.
Pobudza proces budowy kolagenu oraz spowalnia proces
jego denaturacji. Pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia naskórka oraz chroni przed szkodliwym wpływem
środowiska. Kombinacja witamin B, C, E, F i H (biotyny)
sprawia, że skóra staje się wyraźniej napięta i jędrna. Skóra
zyskuje nowe „siły” i pełen energii wygląd. Staje się aksamitnie miękka i gładka. Dzięki zapobieganiu procesowi glikacji
na dłużej zachowuje młodzieńczy i świeży wygląd. Idealny
podkład pod makijaż.
witamina A, witamina B, Pro-witamina B5, witamina C, witamina E,
witamina F, Biotyna, olejek jojoba, Pentavitin ®, ekstrakt kombucha

Creme Reti Xtreme
24 godzinny regenerujący krem z retinolem
i witaminami
Bogata, kremowa pielęgnacja skóry z czystym retinolem,
witaminami B, B5, C, E, F, H, cennymi olejkami ziołowymi
oraz kwasem hialuronowym. Innowacyjna formuła pomaga redukować najważniejsze oznaki starzenia sie skóry
tj. zmarszczki, utratę elastyczności, chropowatość skóry.
Wspomaga proces regeneracji oraz reguluje proces rogowacenia. Polecany do pielęgnacji skóry suchej. Idealny podkład
pod makijaż.
Retinol, witamina A, witamina B, Pro-witamina B5, witamina C, witamina E, witamina F, Biotyna, kwas hialuronowy, olejek z orzechów
makadamia

Reti des Yeux Xtreme
Krem z retinolem i witaminami
do pielęgnacji okolic oczu
Lekka i intensywna pielęgnacja okolic oczu z czystym retinolem oraz koktajlem witaminowym. Polecana także dla skór
wrażliwych. Rewitalizuje i intensywnie nawilża. Szybko się
wchłania nie pozostawiając tłustego filmu. Rozświetla okolice oczu i niweluje drobne linie oraz zmarszczki. Chroni przed
niekorzystnym oddziaływaniem wolnych rodników. Idealny
podkład pod makijaż.
Retinol, ekstrakt kombucha, Pro-witamina B5, witamina C, witamina
F, kwas hialuronowy, olejek jojoba

Complex Vita Xtreme
Silnie skoncentrowany żel z witaminą C
Żel odświeżający. Ultra lekka formuła dostarcza skórze
dawkę silnie skoncentrowanej witaminy C. Pobudza proces
budowy kolagenu oraz spowalnia proces jego denaturacji.
Pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia naskórka
oraz chroni przed szkodliwym wpływem środowiska. Kombinacja witamin C, H (biotyny) i B5 sprawia, że skóra na
dłużej zachowuje młodzieńczy i świeży wygląd. Zapobiega
formowaniu się zmian pigmentacyjnych. Idealny podkład
pod makijaż.
witamina C, witamina H, ekstrakt kombucha, kwas hialuronowy,
Allantoin, witamina B5

Masque Vita Xtreme
Maska multiwitaminowa
Siła witamin dla wszystkich typów skóry. Kompleks witamin
A, B, B5, C, E oraz F stymuluje procesy regeneracyjne skóry
i uruchamia naturalne procesy samoleczenia. Wzmacnia naturalne systemy obronne. Drobne linie i zmarszczki są niwelowane. Szczególnie polecana dla skór zmęczonych. Chroni
przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Skóra staje
się aksamitnie gładka i nabiera promiennego wyglądu.

Concentre Vita Xtrême
Multiwitaminowy „zastrzyk” energii w ampułkach
Pobudza proces budowy kolagenu oraz spowalnia proces
jego denaturacji. Witaminy B, B5, C, E, F, H chronią przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Kwas hialuronowy nawilża i chroni. Doskonały do jontoforezy lub wprowadzania ultradźwiękami.
witamina A, witamina C, witamina E, witamina F, witamina H, ekstrakt kombucha, kwas hialuronowy, Allantoin, pro-witamina B5

Treatment Vita Xtreme
Wyjątkowy zabieg pielęgnacyjny
z witaminami „piękna”
Zwolnij i odpocznij od „codzienności”. Daj się porwać nowemu, luksusowemu zabiegowi z linii Vitaminee. Skoordynowane fazy zabiegu opóźnią efekty starzenia się skóry.
Drobne linie i zmarszczki stają się mniej widoczne. Witaminy
„piękna” sprawią, że skóra stanie się jedwabiście gładka
i miękka. Masaż zapewni doznania pełne harmonii. Skóra
stanie się jędrna, napięta i promienna.

witamina A, witamina C, witamina E, ekstrakt kombucha, witamina
F, Pro-witamina B5
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Creme De Jour
Witalizująca pielęgnacja na dzień
Krem na dzień rewitalizujący i odżywiający skórę. Odbudowuje barierę wilgoci i stymuluje system komórkowy skóry.
Chroni przed słońcem dzięki nowej, inteligentnej formule
zawartej w mikrokapsułkach. Poprawia elastyczność i sprężystość skóry. Idealny podkład pod makijaż.
ekstrakt z kawioru, czysta woda morska, ekstrakt z planktonu, Smart
Vector UV, olejek z jojoby

Collection Caviar
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Odświeżający i wygładzający żel do okolic oczu. W sposób
widoczny redukuje zmarszczki, cienie pod oczami i opuchliznę. Skóra staje się jędrna i aksamitnie miękka.
ekstrakt z kawioru, czysta woda morska, ekstrakt z alg chlorella, kwas
hialuronowy, biokompleks nawilżaliący

Concentre Revitalisant
Rewitalizujący koncentrat w ampułkach
Doskonała porcja energii i witalności odżywiająca skórę.
Jedyne w swoim rodzaju połączenie ekstraktu z kawioru, czystej wody morskiej i bardzo skutecznego składnika zapobiegającego powstawaniu zmarszczek. Intensywnie stymuluje
i rewitalizuje. Skóra staje się odporna na czynniki zewnętrzne. Zyskuje nową energię i blask. Doskonały do jontoforezy
lub wprowadzania za pomocą ultradźwięków.

Głębokie nawilżanie
i regeneracja skóry dojrzałej
Seria kosmetyków zawierająca ekstrakt
z kawioru i wysoce zmineralizowaną wodę
morską pozyskiwaną z pokładów granitowych w Bretanii. Pomimo krótkiej obecności na światowym rynku kosmetycznym
już stała się hitem. Składnikami bazowymi
całej serii są: ekstrakt z kawioru, czysta
woda morska, oligo elementy oraz nawilżacze, kompleks przeciwzmarszkowy,
antyrodnikowy i filtry UV. Ekstrakt z kawioru poprawia i wzmacnia strukturę skóry. Podnosi odporność i wspomaga funkcje
obronne. Zadaniem czystej wody morskiej
jest wzmocnienie bariery ochronnej, odżywienie i stabilizacja struktury skóry. Unikalny masaż kamieniami zapewnia maksymalny efekt działania zabiegu.

Gel Beaute Des Yeux
Żel do pielęgnacji okolic oczu

ekstrakt z kawioru, czysta woda morska, booster komórkowy

Creme De Nuit
Nocna regeneracja
Podczas nocnego odpoczynku skóra lepiej przyswaja aktywne składniki zawarte w kremie, przez co zapewnia optymalną regenerację skóry. Ekstrakt z kawioru, czysta woda
morska oraz mieszanka witamin wzmacniają tkankę kontaktową skóry oraz pobudzają mechanizmy obronne. Efekt:
promienny wygląd, elastyczność i naturalny koloryt skóry
każdego dnia.
ekstrakt z kawioru, czysta woda morska, olejek z jojoby, D-phantenol,
olejek migdałowy, witamina E

Masque Vitalisant
Maska liftingująco-witalizująca
Nowa siła, energia i piękno. Dzięki odpowiednio dobranym
składnikom w ciągu zaledwie 15 minut skóra staje się intensywnie nawilżona, odżywiona, jędrna, promienna i świeża.
Jest przez to delikatniejsza, bardziej miękka i daje cudowne
uczucie aksamitnej gładkości.
ekstrakt z kawioru, czysta woda morska, olejek z awokado,
D-phantenol, olejek z jojoby, witamina E

Creme Arcelox-Botox Like
24 godzinny krem likwidujący zmarszczki mimiczne
Intensywnie zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych, zmniejsza napięcia powierzchniowe. Działa dwufazowo, aktywny Myoxinol działa natychmiast, a Argilerina
utrzymuje efekt przez dłuższy czas. Gwarantuje 24 godzinną
ochronę każdego rodzaju skóry, pozostawia delikatną niewidoczną siateczkę długo utrzymującą wilgoć w skórze. Stanowi doskonały podkład pod makijaż.

Traitement Collection Caviar
Ekskluzywny zabieg liftingująco-rewitalizujacy
Collection Caviar to niepowtarzalna kombinacja najwyższej
jakości substancji dla najbardziej wymagającej cery. Ekstrakt
z kawioru, wysoko zmineralizowana woda morska pozyskiwana z granitowych pokładów w Bretanii oraz oligo elementy, zapewniają energię i blask, eliminują stres. Wygładzają
i ujędrniają skórę przez co zmarszczki stają się mniej widoczne. Unikalny masaż kamieniami zapewnia maksymalny efekt
działania zabiegu.
Zabieg przeznaczony na jedną osobę

Myoxinol, Matrixil, D-Panthenol, olejek z jojoba, squalane, aminofeel, shea butter, witamina E, Microlift

Creme Arcelox Riche
24 h bogaty krem przeciw zmarszczkom mimicznym

Renovar Botox Like

Ultra nowoczesne odmładzanie

Zielony Awenturyn z Zimbabwe
Kamień zwalczający nerwowość, pozwala się odprężyć nawet najbardziej zestresowanym osobom. Bardzo delikatny
masaż zielonym awenturynem pomaga skórze złagodzić
podrażnienia powstałe na skutek “przedawkowania” promieni słonecznych. Masaż wykonujemy schłodzonymi kamieniami.
Czerwony Jaspis z Południowej Afryki
Kamień pobudzający krążenie krwi przez co pomaga zwalczyć uczucie słabości i zmęczenia. Po masażu stajemy się
bardziej energiczni i dynamiczni. Masaż wykonujemy gorącymi kamieniami.

Arcelox to Twoja nowa broń w walce ze
zmarszczkami mimicznymi, zapewniająca
natychmiastowy efekt botoxu. Ekspresja
mimiczna każdego dnia, zmusza Twoją
skórę do wykonywania tysięcy skurczów.
Wraz z upływem czasu, skóra stopniowo
twardnieje tworząc głębokie zmarszczki mimiczne. Arcelox® to bezinwazyjna
kuracja stanowiąca alternatywę dla zastrzyków z botoxu. Regularne używanie
kosmetyków z linii Renovar® gwarantuje
zlikwidowanie widocznych zmarszczek,
regenerację i ogólną poprawę wyglądu
Twojej skóry.

Bogaty krem relaksujący o intensywnym działaniu przeciwzmarszczkowym, zwalczającym zmarszczki mimiczne. Produkt przeznaczony jest dla suchej i bardzo suchej skóry. Dzięki regularnemu stosowaniu kremu, skóra odzyskuje swoją
gładkość oraz młodzieńczy wygląd. Zostaje złagodzone
napięcie skóry, dzięki czemu jest ona zrelaksowana i odprężona. Zawartość protein migdałowych optycznie poprawia
profil skóry, dzięki czemu staje się ona cudownie aksamitna.
Myoxinol, Multi-Mineral-Energizer, Matrixyl, D-Panthenol, masło
Shea, olejek z jojoby, witamina E
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Cure Arcelox - Botox
Ampułki zwalczające zmarszczki mimiczne

Pads Correcteur Rides
Poduszeczki do szybkiego liftingu okolic oczu
Likwidujące zmarszczki poduszeczki do wrażliwych okolic
wokół oczu. Efekt: widoczne rozjaśnienie okolic wokół oczu,
aktywnie działa przeciw zmarszczkom, doskonale nawilża,
likwiduje cienie i „worki” pod oczami. Zauważalne efekty
stosowania już po krótkim czasie. Poprawiają przyswajanie
tlenu nawet o 71%, stymulują metabolizm komórkowy.
wyciąg z drzewa bukowego, pentapeptydy

Ultra nowoczesny preparat w ampułkach do stosowania
miejscowego. Redukuje napięcie mięśni przez co zmniejsza
głębokie zmarszczki mimiczne. Dzięki proteinom białkowym
struktura skóry staje się odnowiona i ustabilizowana. Zawarte minerały pobudzają krążenie krwi, białko roślinne ujędrnia skórę. Cera staję się w sposób widoczny rozświetlona
i promienna, otrzymuje nową energię, staje się ożywiona
i pobudzona. Doskonały do jontoforezy lub wprowadzania
za pomocą ultradzwięków.
Argireline, Deliner

Traitement Arcelox-Botox Like
Wieloetapowy zabieg
przeciw zmarszczkom mimicznym
Laboratorium Jean D’Arcel Cosmetique opracowało wszechstronny system walki ze zmarszczkami mimicznymi bazujący
na szybko i głęboko działających składnikach. Dzięki profesjonalnemu zabiegowi każda warstwa skóry odzyskuje równowagę, napięcia powierzchniowe zostają zlikwidowane,
zmarszczki ulegają stopniowemu spłyceniu. Dzięki pozostałym składnikom skóra jest nawilżana, odżywiana i regenerowana. Siedmiofazowy zabieg zaspokaja potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów.
Zabieg przeznaczony na jedną osobę
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Renovar
StriLift Plus

Kremowe koncentraty
przeciwzmarszczkowe
Młody wygląd nawet zmęczonej i zniszczonej skóry!!! Dzięki zastosowaniu substancji czynnej dającej efekt synergii, skóra znowu wygląda młodo i promiennie.
Redukcja zmarszczek to efekt pielęgnacji
produktami StriLift Plus, które dzięki połączeniu kilku substancji aktywnych nie
tylko redukują zmarszczki i przywracają
jędrność i sprężystość skóry, ale również
zatrzymują w skórze wodę poprawiając
poziom nawilżenia.

StriLift Plus Creme Concentrée
Anti-Rides POUR LE VISAGE
Kremowy koncentrat do pielęgnacji twarzy

24 h Creme Renovatrice
24 godzinna pielęgnacja rewitalizująco-odmładzająca
24 godzinna pielęgnacja rewitalizująco-odmładzająca. Witalizuje aktywność komórek i wzmacnia ich naturalne mechanizmy ochronne. Zawiera komórki macierzyste z Malus
Domestica, które pozytywnie wpływają na witalność i wytrzymałość komórek macierzystych skóry. Skutecznie przeciwdziała przedwczesnym oznakom starzenia się skóry i pojawianiu się linii oraz zmarszczek. Przywraca młodzieńczą
promienność skóry.

Kremowy koncentrat zawiera efektywne połączenie substancji regenerujących i naprężających, poprawiających elastyczność i strukturę skóry. Pozostawia skórę bardziej jędrną
i gładką. Redukuje gęstość i ilość zmarszczek, w widoczny
sposób zostają one spłycone.
Sepilift®, Elastonyl®, Matrixyl 3000®, Dermochlorella,
Renovage®

StriLift Plus Creme Concentrée
Anti-Rides pour les Yeux
Kremowy koncentrat do pielęgnacji okolic oczu
Zawiera efektywne połączenie substancji wygładzających,
regenerujących i naprężających, poprawiających elastyczność i strukturę skóry. Okolice oczu zostają wygładzone, zregenerowane i znowu wyglądają młodo. Dzięki zastosowaniu
substancji czynnych dających niepowtarzalny efekt synergii,
młody wygląd starzejącej się i zniszczonej skóry zostaje
przywrócony na trwałe. Koncentrat redukuje zmarszczki
w okolicach oczu oraz kurze łapki i „worki pod oczami”.
Sepilift®, Elastonyl®, Matrixyl 3000®, Dermochlorella,
Renovage®, Eyeliss®

Ekstrakt Phyto StemCell, Delinox H, kwas Hialuronowy, Pro-endorphiny, olejek Jojoba, olejek z orzecha Macadamia, Marine Filling Spheres, Sepilift, Shea Butter, Vitamin E, booster komórkowy

Renovar Phyto StemCell
„Zatrzymaj” czas
z komórkami macierzystymi

Wspomaga procesy metaboliczne na poziomie komórkowym. Wzmacnia naturalny
system obrony skóry. Walczy ze zmarszczkami mimicznymi oraz głęboko nawilża.
Dzięki połączeniu składników aktywnych
takich jak: komórki macierzyste z Malus
Domestica, substancji „Botox-Like” i kwasu hialuronowego produkty zapewniają
ochronę i podtrzymanie funkcji komórek
macierzystych skóry. Gwarantują efektywną ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska. Pomagają w utrzymaniu
naturalnej aktywności komórkowej. Minimalizują napięcie powierzchniowe skóry.
Dają efekt natychmiastowego wygładzenia. Głęboko i intensywnie nawilżają.

Gel Renovateur Yeux
Wygładzająco-chłodzący żel do pielęgnacji okolic oczu
Wygładzająco-chłodzący żel do pielęgnacji okolic oczu z kwasem hialuronowym oraz kofeiną. Intensywnie nawilża oraz
redukuje opuchliznę i zacienienia. Regeneruje i chroni przed
utratą zapasów wilgoci. Efektywnie zwalcza przedwczesne
oznaki starzenia się skóry oraz linię i zmarszczki. Praktyczny
aplikator roll-on pozwoli precyzyjnie nałożyć produkt.
Ekstarkt Phyto StemCell, Myoxinol, kwas Hialuronowy, kofeina, Aquaxyl, Betaine, ekstrakt z Planktonu, Radicare
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Nowość
Linia Miratense
Premium Lift

Renovar
Hyaluron

Kwas hialuronowy

Kosmetyki dla najbardziej
wymagających

Kwas hialuronowy pod względem chemicznym wbrew nazwie wcale nie jest
kwasem, lecz biopolimerem, który występuje we wszystkich organizmach żywych. Jest składnikiem łączącym ze sobą
włókna kolagenowe i elastylowe w skórze
właściwej. Jego odpowiednia ilość gwarantuje skórze sprężystość i brak zmarszczek. Cząsteczka kwasu hialuronowego
jest w stanie związać do czterech tysięcy
razy więcej cząsteczek wody. Chroni skórę
przed wysuszeniem, wygładza naskórek,
wspiera naturalne właściwości ochronne.
Dodatkowo pełni funkcję nośnika, czyli substancji ułatwiającej wprowadzenie
innych składników w głąb skóry. Można
go stosować również zimą, ponieważ,
w przeciwieństwie do kremów, w których
czynnikiem nawilżającym między innymi
jest woda, nie wywołuje teleangiektazji
(rozszerzania naczyń krwionośnych).

Linia Miratense kładła szczególny nacisk
na właściwości ochronne i regenerujące.
Proces starzenia w przeważającej mierze
powodowany jest zmianami wewnątrz
komórek, jąder komórkowych i mitochondriów. Skutkiem jest utrata bariery
ochronnej i twardnienie tkanek. Nowa
linia Miratense Premiun Lift zapoczątkowuje naturalny proces liftingu i pomaga
zapobiegać efektowi „wypalenia” – braku energii w skórze („Burn-Out-Effekt”).
Nowy system składników aktywnych
Pro-Sirt 1 i specjalny kompleks detoksykujący R3-Detox aktywuje w komórkach
proteinę o długiej żywotności (Sirtuin)
i zapewnia intensywną ochronę przed
agresywnymi czynnikami środowiska. Sieć
włókien kolagenowych ulega uporządkowaniu, wzmaga się również proces syntezy kolagenu i elastyny. Skóra wygładza się
na powierzchni jak również od wewnątrz.
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Renovar® HyaluronPure2
Kwas hialuronowy
HyaluronPure2 firmy Jean D’Arcel Cosmetique jest wyjątkowym połączeniem mikro i makro cząsteczek kwasu hialuronowego. Małe cząsteczki natychmiast podnoszą poziom nawilżenia epidermy. Duże cząsteczki gwarantują utrzymanie
nawilżenia na długi czas. Kuracja może być wykorzystywana
przy zabiegach w salonach lub jako uzupełnienie pielęgnacji
domowej.

Mousse Purete
Luksusowy, lekki krem oczyszczający
Krem oczyszczający o jedwabistej konsystencji przeznaczony nawet dla najbardziej wrażliwej cery. Tworząc delikatną
piankę głęboko wnikającą w pory dokładnie usuwa wszelkie
nieczystości oraz makijaż. Pozostawia skórę czystą, świeżą
i przygotowaną do dalszej pielęgnacji.
Aquaxyl, Purisoft, ekstrakt jedwabny

Lotion Pureté
Tonik liftingująco-odświeżający
Delikatny, bezalkoholowy tonik z efektem długotrwałego nawilżenia. Tonizuje skórę i stabilizuje jej strukturę oraz film hydro-lipidowy po wcześniejszym oczyszczaniu Mouse Purete.
Przywraca perfekcyjną równowagę w każdej warstwie skóry
oraz przygotowuje skórę do efektywniejszej regeneracji.
AHCare, Aquaxyl, D-Panthenol, LaraCare, Lipacide

Le Fluide De Jour
Lekki fluid na dzień
Delikatna, satynowa emulsja przeciwzmarszczkowa. Silnie
regeneruje i nawilża. Szybko widoczne efekty, przyjemność
stosowania oraz stabilizacja strefy “T” przyczyniają się do
wyboru fluidu przez osoby ze skórą normalną z tendencją do
przetłuszczania się. Stanowi idealny podkład pod makijaż.

La Creme De Jour
Luksusowy krem na dzień
Krem o ultra intensywnym działaniu przeciwzmarszczkowym
i regenerującym strukturę skóry. Delikatna konsystencja pokrywa skórę niewidzialną matrycą dając efekt liftingu i długotrwałego nawilżenia. Filtry UV gwarantują ochronę przed
szkodliwym wpływem promini słonecznych. Stymuluje produkcję kolagenu.Stanowi doskonały podkład pod makijaż.
Pro-Sirt1, R3-Detox Complex, Aquaxyl, Syn-Coll, Deepaline, Kwas
hialuronowy, olejek z orzehów makadamii, Microlift, ekstrakt jedwabny, kombinacja filtrów UV

La Creme De Nuit
Wyjątkowo bogaty krem na noc
Intensywnie regenerujący krem na noc, zapewniający skórze wszystko, czego potrzebuje. Poprawia metabolizm komórkowy, przyspiesza regenerację, intensywnie nawilża
oraz chroni DNA komórkowe. Niezwykły efekt wygładzenia
i relaksu dla skóry. Pobudza wewnątrz komórkowe rezerwy
energetyczne. Poprawia połączenie między skórą właściwą
a naskórkiem, stymuluje syntezę białek, rewitalizuje oraz dostarcza skórze multiwitaminowy koktajl.
Pro-Sirt1, R3-Detox Complex, Aquaxyl, Lys’Lastine, Chronodyn, Deepaline, Kwas hialuronowy, Imudulin, olejek Jojoba, Lipexel, olejek
migdałowy, ekstrakt jedwabny, masło Shea

La Cure Deluxe
Zaawansowany system liftingu
Niesamowita kuracja liftingująca zapewniająca skórze nieosiągalny efekt liftingu i nawilżenia. Dzięki maksymalnej
koncentracji składników aktywnych oraz ultra nowoczesnym
ich połączeniu w celu osiągnięcia maksymalnych efektów
w jak najkrótszym czasie. Efekt widoczny już po pierwszym
użyciu. Może stanowić jednorazową miesięczną kurację lub
ciągłe uzupełnienie domowej pielęgnacji.
Pro-Sirt1, R3-Detox Complex, Aquaxyl, Commipheroline, Gatuline
Expression, Kwas hialuronowy, Lys’Lastine, Renovage, ekstrakt jedwabny

La Creme Contour
Luksusowy krem do pielęgnacji okolic oczu i ust
Szybko wchłaniany, lekki, luksusowy krem przeznaczony do
liftingu okolic oczu i ust. Jedwabista konsystencja otula skórę zapewniając niezwykły komfort i długotrwałe nawilżenie.
Likwiduje zmarszczki i cienie pod oczami, chroni przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego.
Pro-Sirt1, R3-Detox Complex, Aquaxyl, Lys’Lastine, Biolift Plus, Deepaline, Eyeliss, Kwas hialuronowy (HM), Kwas hialuronowy (NM),
olejek jojoba, Lys’Lastine, ekstrakt jedwabny, masło Shea, Syn-Coll

Pro-Sirt1, R3-Detox Complex, Aquaxyl, Syn-Coll, Deepaline, Laricyl,
ekstrakt jedwabny
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La Creme Fermete Lift
24 godzinny krem zwalczający oznaki starzenia się skóry

Gel Demaquillant Confort
Łagodny żel oczyszczający

Nowoczesny i wysoce efektywny krem o działaniu liftingującym. Zwalcza wszystkie oznaki starzenia się skóry. Stymuluje
proces syntezy kolagenu i elastyny. Pozytywnie wpływa na
sktrukturę skóry. Staje się jędrna i promienna.

Łagodny żel oczyszczający dla wszystkich rodzajów skóry.
Dokładnie oczyszcza skórę z wszelkich zanieczyszczeń nie
podrażniając i nie powodując jej wysuszenia. Odżywcze
substancje pozostawiają na skórze niewidoczny film dzięki,
któremu skóra staje się bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Pro-Sirt1, R3-Detox Complex, Aquaxyl, Lys’Lastine, Biolift Plus, Deepaline, Dermochlorella, Kwas hialuronowy, olejek Jojoba, olejek
z orzechów makadamia, ekstrakt jedwabny, Syn-Coll

olejek z wiesiołka, D-Panthenol, Pentavitin, olejek z zarodków owsa

Multibalance
SHIN TAI
Unikalne połączenie myśli Wschodu i Zachodu
Zabieg odwołujący się do siły samoleczenia. Dwu godzinne
relaksujące przeżycie, którego efekty odmładzające widoczne są natychmiast i utrzymują się znacznie dłużej niż po
jakimkolwiek innym zabiegu. Łagodne oczyszczanie, nowoczesna mikrodermabrazja szafirowa, faza relaksująca, masaż
koreański, chiński masaż oka i ust akupresurą, masaż twarzy
SHIN TAI oraz dwie fazy liftingu gwarantują odzyskanie równowagi w każdej warstwie skóry, zapewnienie głębokiego
nawilżenia, odżywienia i regeneracji oraz wyjątkowo silny
lifting zaspokajający potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.
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Lifting i regeneracja

Pierwsze oznaki starzenia się skóry można
dostrzec w dość wczesnym wieku, bowiem
już od 25 roku życia. Od tego momentu
zaczyna się ciągły spadek napięcia komórkowego oraz zmniejszanie liczby żywych
komórek na powierzchni skóry. Wraz z wiekiem włókna elastyny i kolagenu są coraz
słabsze, w związku z czym zmniejsza się
sprężystość skóry. Ponadto skóra coraz słabiej zachowuje wilgoć i pojawiają się pierwsze zmarszczki. Przedwczesne starzenie się
skóry może być także spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak niekorzystny klimat, długie opalanie, oraz czynnikami
wewnętrznymi, np. chorobami. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie składników w kosmetykach firmy Jean
D’Arcel, proces starzenia się skóry zostaje
wyraźnie spowolniony. Poprawia się elastyczność skóry, oraz jej wygląd. Skóra znowu staje się sprężysta i gładka.

Lotion Rafraichissante
Ujedrniający tonik dla każdego typu cery
Nawilża i pozostawia skórę wspaniale miękką. Nie wysusza
i nie podrażnia. Przygotowuje skórę do wchłaniania substancji odżywczych. Przywraca skórze świeżość i promienny
wygląd.
allantoina, ekstrakt z Calenduli, D-Panthenol, destylat mięty

Creme Lifting Confort
24 h liftingująco-odżywczy krem dla skóry dojrzałej
Wysoce efektywny liftingujący krem z izoflawonami, zaspokajający wszystkie potrzeby skóry. Regeneruje i nawilża,
wzmacnia tkankę kontaktową, stymuluje syntezę kolagenu
i elastyny, wspomaga naturalne funkcje obronne skóry. Doskonały podkład pod makijaż.
izoflawony irysa, olejek z wiesiolka, masło z drzewa masłowego,
białko roślinne, ekstrakt z planktonu, bisabolol alfa, olejek z avocado,
olejek z jojoby, olejek z migdała, D-Panthenol, witamina E

Creme Hydro Anti-Age
24 godzinny krem nawilżający z efektem liftingu

Gel Lifting Yeux
Żel do pielęgnacji okolic oczu

Produkt oparty o biotechnologię stanowiący podstawę nawilżającą dla cery dojrzałej. Szybko i intensywnie nawilża
i wygładza skórę pozostawiając ją młodszą, promienną
i gładszą. Odżywia i łagodzi podrażnienia dając poczucie
komfortu i jędrności skóry. Doskonały podkład pod makijaż.

Bardzo łagodny żel do stosowania w okolicach oczu. Liftinguje i ujędrnia skórę. Nawilża, uelastycznia i redukuje
zmarszczki. Likwiduje cienie i obrzęki pod oczami. Idealny
jako podkład pod makijaż. Doskonały dla każdego typu cery
dojrzałej.

izoflawony irysa, olejek z wiesiolka, masło drzewa masłowego, ekstrakt z planktonu, Avocadol, olejek z migdała, D-Panthenol, Algohydrane

Izoflawony z irysa, olejek z wiesiołka, mikrolifting, przeciwzmarszczkowy kompleks pod oczy, Hyaluronic Acid, olejek ze zboża,
D-Panthenol

Creme Riche Anti-Age
Wyjątkowo bogata i intensywna pielęgnacja nocna

Fluide Anti-Rides
Serum liftingujące do cery przetłuszczającej się

Głęboko nawilżający i liftingujący krem na noc. Oparty
o najnowsze osiągnięcia kosmetyki i biotechnologii. Idealny
dla bardzo suchych i osłabionych cer dojrzałych. Zawiera
najwyższej jakości mieszankę olejków i komponentów lipidowych.

Fluid Anti-Rides jest perfekcyjnym serum liftingującym i maskującym oznaki starzenia się skóry. Doskonale likwiduje
zmarszczki i ujędrnia skórę zwłaszcza błyszczącą z tendencją
do przetłuszczania się. Skóra staje się widocznie gładsza,
zdrowsza i elastyczniejsza.

izoflawony irysa, olejek z wiesiolka, ekstrakt z planktonu, masło
drzewa masłowego, Pentavitin, Hyaluronic Acid, Algohydrane,
D-Panthenol, Avocadol

D-Panthenol, izoflawony irysa, olejek z wiesiołka, ekstrakt z planktonu, kompleks przeciw łojotokowy, wyciąg z pestek dyni, wyciąg z
grzybów, Pentavitin, Aminofeel

Creme Satin des Yeux
Odżywczy krem pod oczy o głębokim działaniu
Satynowy krem o głębokim, nawilżającym i rewitalizującym działaniu usuwającym oznaki starzenia się skóry. Łagodna formuła liftinguje zmęczone kontury oczu, redukuje
zmarszczki i uelastycznia.
izoflawony irysa, olejek z wiesiolka, masło drzewa masłowego,
Biophytex, Pentvitin, Bisabolol alfa, Hyaluronic Acid, olejek z jojoby,
olejek ze zboża, witamina E

Masque Relax des Yeux
Maseczka liftingująca pod oczy

Creme Cou et Decollete
Krem do pielęgnacji szyi i dekoltu
Wspaniała kombinacja aktywnych substancji pozwala uzyskać intensywną pielęgnację skóry w okolicach szyi i dekoltu. Lekki krem natychmiast się wchłania i nawilża skórę
bardzo głęboko. Ochrania naturalną strukturę skóry, wzmacnia włókna kolagenowe i pobudza wewnątrz komórkowe
rezerwy energetyczne. Zawiera filtry UV.
izoflawony irysa, olejek z wiesiolka, masło z drzewa masłowego,
ekstrakt z planktonu, wyciąg z grzybów, Pentavitin, olejek z jojoby,
witamina E, D-Panthenol

Masque Anti-Age
Wygładzająca maseczka odmładzająca
Luksusowy program pielęgnacji cery dojrzałej. Linie
i zmarszczki są spłycane. Struktura skóry jest regenerowana
oraz wzmacniana, wzrasta elastyczność i jędrność. Selektywne olejki i aktywne substancje redukują oznaki starzenia się
skóry i działają opóźniająco. Skóra odzyskuje blask i świeżość.
izoflawony irysa, olejek z wiesiołka, masło drzewa masłowego, enzymy mlekowe, proteiny sojowe, Aminofeel, makadamianut, Pentavitin

Relaksująca maseczka pod oczy, wygładzająca zmarszczki
i łagodząca efekt opuchlizny pod oczami. Cienie znikają,
zmarszczki spłycają się, skóra jest intensywnie nawilżana
i pielęgnowana, pełna blasku i świeżości.
D-Panthenol, izoflawony irysa, olejek z wiesiołka, kompleks przeciwzmarszczkowy, Pentavitin, Aminofeel, olejek z jojoby
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Programme Anti-Age
Koncentrat redukujący zmarszczki w ampułkach

Metoda Aphrodite
Wieloetapowy rytuał odmładzający

Specjalna kuracja dla cery dojrzałej likwidująca wszelkiego
rodzaju zmarszczki. W szybki i łatwy sposób pomaga zregenerować, wygładzić i uelastycznić skórę. Efekt widoczny
już po pierwszym użyciu. Preparat nanosimy punktowo
w miejsca wymagające szczególnej pielęgnacji.

Metoda ta zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry daje
wspaniałe uczucie zadowolenia, równowagi i widoczną poprawę ogólnej kondycji skóry. To innowacyjne rozwiązanie
stymuluje proces metabolizmu komórek i aktywizuje zawartą
w nich energię. Dzięki temu głębokość zmarszczek znacznie
zmniejsza się, a skóra w widoczny sposób staje się młodsza.
Wzrasta sprężystość i elastyczność, dzięki czemu skóra staję
się bardziej jędrna. Już po jednym dwugodzinnym zabiegu
skóra odzyskuje swoją naturalną witalność i równowagę.
Specjalne proendorfiny działają relaksującą i stymulują rozwój czynników obronnych skóry.

izoflawony irysa, Deliner®, ekstrakt z planktonu, Aminofeel, czynnik
odnowy skóry

Extrait Lifting Immediat
Liftingujący koktajl w ampułkach
Efekt widoczny już po pierwszym użyciu, skóra staje się jędrna, gładka, zmarszczki spłycają się. Skóra zostaje nawilżona
i uelastyczniona. Stanowi doskonały podkład pod makijaż.
Doskonały do jontoforezy lub wprowadzania za pomocą
ultradzwięków.
izoflanoidy irysa, proteiny sojowe, Microlifting

Anti-Age des Mains
Trójfazowy krem do rąk
Perfekcyjny, łatwo wchłaniający się krem do rąk o potrójnym,
długotrwałym działaniu. Nawilża, chroni przed promieniowaniem UV i zmianami pigmentacyjnymi skóry, stymuluje
syntezę elastyny i włókien kolagenowych, wzmacnia naturalny system obronny skóry.
izoflawony irysa, olejek z wiesiolka, Pentavitin, Melaxin S, witamina
E, filtry UV

Traitement Multi-Lift Anti-Age
Zabieg liftingująco-regenerujący
Kuracja Multi-Lift Anti-Age oferuje intensywną pielęgnację
w połączeniu z korzystnym, relaksującym doświadczeniem
terapeutycznym. Skóra, na której znajdują się oznaki zmęczenia i wyczerpania zostaje pobudzona do regeneracji.
Fitohormony przywracają funkcje komórkowe, prowadząc
do zwiększenia gęstości skóry. Poprzez ochronę tkanek łącznych, kontury twarzy stają się bardziej wyraziste, a dodatkowe pobudzanie procesów metabolizmu komórek przywraca
blask całej skórze twarzy. Optymalna równowaga pomiędzy
jędrnością i miękkością skóry twarzy, szyi i dekoltu zostaje
przywrócona.
Zabieg przeznaczony na jedną osobę
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Serum Energie
Surowica energetyzująca

nano Q10+Omega 3+6
Nano cząsteczka koenzymu Q10
i kwasów Omega 3+6

Koenzym Q10 jest witaminopochodną
substancją wszechobecną w żywych komórkach i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg metabolizmu. Podobnie
jak witamina E jest silnym przeciwutleniaczem. Synteza koenzymu Q10 w skórze
zależy od wieku, otoczenia zewnętrznego,
stopnia zmęczenia, stresu oraz od ogólnego stanu zdrowia. Niedobór kwasów
tłuszczowych Omega 3+6 prowadzi do
uszkodzenia bariery ochronnej skóry, co
skutkuje spadkiem nawilżenia. Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3+6 zawarte
w nowej formule linii Q10 pozyskiwane są
z nasion czarnej porzeczki.

Baume Énergie pour les Yeux
Lekki balsam do pielęgnacji okolic oczu

Lekkie serum wspomagające metabolizm komórkowy. Chroni włókna kolagenowe i elastynowe przed uszkodzeniem.
Wspomaga naprawę uszkodzonych w wyniku działania promieni UV, łańcuchów DNA.

Lekka, szybko działająca pielęgnacja okolic oczu. Wspomaga
proces regeneracji naskórka. Reguluje nawilżanie. Wygładza
okolice oczu. Chroni przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych.

nanokoenzym Q10 nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3+6, ekstrakt z planktonu, witamina E

nanokoenzym Q10, nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3+6,
D-Panthenol, olejek z jojoby, olejek migdałowy, witamina E

Creme Energie Jour
Energetyzujący krem na dzień
Lekki krem energetyzujący do pielęgnacji skóry suchej. Zapewnia skórze dodatkową dawkę energii oraz intensywne
nawilżenie. Chroni naskórek przed utratą wilgoci. Cera staje
się delikatna i jedwabista. Idealny jako podkład pod makijaż.
nanokoenzym Q10, nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3+6,
olejek avokado, olejek jojoba, witamina E

Creme Energie Nuit
Energetyzujący krem na noc

Cure Énergie
Intensywna kuracja pielęgnacyjna w ampułkach
Źródło czystej energii zamknięte w ampułce. Nowa siła
i ochrona dla skóry zmęczonej. Regeneruje i zapewnia dodatkowe nawilżenie. Uelastycznia i wspomaga proces odnowy.
nanokoenzym Q10, nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3+6,
Pentavitin®, Vitanol®, witamina E

Traitement Energie
Profesjonalny zabieg z nanoQ10
oraz kwasami Omega3+6

Wspomaga proces regeneracji skóry podczas nocnego odpoczynku. Uzupełnia rezerwy ATP. Zapewnia długotrwałe
nawilżenie oraz zapobiega utracie wilgoci. Skóra staje się
bardziej elastyczna.

7- fazowy zabieg z nanokoenzymem Q10 oraz nienasyconymi kwasami tłuszczowymi Omega 3+6. Wspomaga proces
odnowy płaszcza lipidowego oraz zapobiega odwadnianiu
naskórka.

nanokoenzym Q10, nienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3+6,
D-panthenol, olejek avokado, olejek jojoba, witamina E

Zabieg przeznaczony dla jednej osoby
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Dermal Oil Cleanser
Dwufazowy olejek intensywnie oczyszczający

Arcel Med.

Produkty specjalne
Produkty „ARCELMED” reprezentują nową
generację kosmetyków, które wypełniają
lukę pomiędzy typowymi kosmetykami
i produktami, które są stosowane do przeprowadzania terapii medycznych. Połączenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie
dermatologii, chirurgii estetyczno-plastycznej i medycznej wiedzy kosmetyczek
dało doskonałe rezultaty. „ARCELMED”
oznacza profesjonalne kosmetyki, produkowane przy zastosowaniu szczególnie
starannych technik produkcji i czynnych
substancji. Nowoczesny system pielęgnacji oferuje rozwiązania, które skutecznie
polepszają wygląd skóry, łagodzą podrażnienia, hamują nadmierną pigmentację,
przygotowują skórę do zabiegów dermatologicznych i estetyczno-plastycznych
i pielęgnują ją po zabiegu. Gama produktów pielęgnacyjnych „ARCELMED” przywraca jędrność i elastyczność skóry.
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Dermal Age Defy [Rich
Bogaty, odbudowujący krem

Zapewnia delikatny i skuteczny demakijaż. Bardzo łagodne
usuwanie makijażu i oczyszczanie w jednym procesie. Ponadto szczególnie nadaje się do usuwania trwałych i wodoodpornych produktów. Dokładnie usuwa zanieczyszczenia
i nadmiar sebum.

Efektywnie odnawiający skórę i nadający jej nowej siły. Skóra
bardziej jędrna, a proces odnowy zostaje przyspieszony. Dermal Age Defy [bogaty] zapewnia ochronę przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego. Skóra uzyskuje
nową świeżość i siłę.

olejek z orzecha makadamia, olejek z oliwek, bisabolol, witamina E.

Miracell, Fibrocell, Sepilift, wyciąg z amli, Pentavitin®, olejek z awokado, olejek z jojoby, witamina E

Dermal Tonic Spray
Bezalkoholowy tonik w sprayu
W skład, którego wchodzi żel Aloe Vera, wapń i D-panthenol. Żel Aloe Vera intensywnie nawilża. W połączeniu z wysoką zawartością D-panthenolu, podrażniona skóra jest kojona i ułatwione zostaje gojenie ran. Zawarty wapń wspiera
proces odnowy komórek skóry i jej spójności, a tym samym
poprawia jej elastyczność.
aloe vera, betaina buraczana, wapń, D-panthenol

Dermal Age Defy [Light
Lekki krem wzmacniający
Cudownie delikatny krem optymalizuje wiązanie wody
w skórze, poprawia jej elastyczność, wzmacnia ją i wspomaga naturalną odnowę komórek skóry. Lekka formuła czyni go
doskonałym kremem na dzień i na noc do skóry normalnej
i mieszanej. Cera ponownie staje się promienna, a skóra
jędrna i elastyczna.
Miracell, Fibrocell, czarny owies, wyciąg z planktonu, olejek z pestek
winogron, olejek z wiesiołka

Dermal Repair Complex
Emulsja przyspieszająca odnowę skóry
Delikatnie chłodząca, łagodna dla skóry emulsja przyśpieszająca odnowę podrażnionej skóry. Nawilżająca siateczka
doskonale wiąże wodę na powierzchni skóry i chroni barierę
wodno-lipidową. Poprawione zostaje ujędrnienie skóry, staje się ona bardziej elastyczna i gładka.
Alistin, Natrixyl 3000, Neutrazen, wyciąg z planktonu, algi czerwone,
D-panthenol

Dermal Calming Gel
Żel łagodząco-kojący dla skóry bardzo podrażnionej
Dermal Calming Gel natychmiast daje podrażnionej skórze
uczucie złagodzenia i przyjemności, działa kojąco, pozwala
szybciej zmniejszać zaczerwienienie i przywraca skórze normalny próg wrażliwości.
Aloe Vera, betaina buraczana, Neutrazen, arginina

Dermal Renewal Serum
Serum pobudzające naturalny proces odnowy skóry
Serum pobudza naturalny proces odnowy skóry, a zatem nadaje skórze unikalny promienny blask. Regularne stosowanie zmniejsza zmarszczki i linie. Może być również używany
jako łagodny preparat do zabiegów estetycznej chirurgii
plastycznej.
Nautruzon, kwas mlekowy, wyciąg z modrzewia, arginina,
Pentavitin®

27

Dermal Eye Repair
Żel do pielęgnacji okolic oczu
Lekki żel pomaga naprawiać symptomy uszkodzeń na skórze i chronić ją przed starzeniem się oraz oddziaływaniem
środowiska. Przy regularnym stosowaniu zmniejsza obrzęki,
pierścienie wokół oczu oraz zmarszczki. Intensywnie nawilża
skórę, pozostawiając natychmiastowe uczucie jedwabistej
delikatności i gładkości. Okolice oczu wyglądają świeżo
i zdrowo.
Haloxyl, aktywator Omega-CH, wyciąg z alg czerwonych,
D-panthenol

Dermal Whitening Concentrate
Koncentrat wybielający
Innowacyjna substancja czynna skutecznie przyspiesza rozpad istniejącej melaniny i likwiduje nadmierne zrogowacenia skóry. Koncentrat zmniejsza ilość pigmentu związanego
z wiekiem i światłem, ale także hamuje te czynniki, które
aktywują produkcję melaniny. Istniejące plamy pigmentacyjne zostają widocznie zmniejszone. Zahamowane zostaje powstawanie nowych przebarwień. Skóra staje się jaśniejsza,
zyskuje naturalny i promienny wygląd.
kompleks wybielający, wyciąg z modrzewia, Naturon

Dermal Whitening Cream [SPF 15 ]
Lekki krem wybielający z filtrem SPF 15

TREATMENT COMPETENCE
Profesjonalny zabieg kwasami owocowymi
System pielęgnacji i zabiegów „ARCELMED” pomaga zachować zdrową i piękną skórę. Zabieg stężonymi kwasami
owocowymi rozpuszcza wierzchnią warstwę skóry, usuwa
zrogowacenia, usprawnia gospodarkę wilgocią i pobudza
regenerację komórek. Zalety: jest to stosunkowo łagodna
terapia peelingująca, nie powoduje skutków ubocznych
i komplikacji, które niosą ze sobą metody agresywniejsze.
Służy m.in. do wygładzania linii i delikatnych zmarszczek,
usuwania zanieczyszczeń i zabliźnień, stabilizuje system
immunologiczny skóry suchej i wrażliwej oraz sprawia, że
lepiej wchłania składniki odżywcze.

Lekki krem, który pozwoli uzyskać jasną, gładką cerę. Zawiera mieszaninę 6 substancji czynnych, które zmniejszają
pigmentację skóry. Biały pigment o mikroskopijnej wielkości
natychmiast rozjaśnia optycznie skórę na wiele godzin. Cera
staje się widocznie jaśniejsza i bardziej promienna.
kompleks wybielający, wyciąg z modrzewia, filtry UVA/UVB,
D-panthenol

Dermal Sun Protection [SPF 50]
Krem do twarzy chroniący
przed promieniowaniem słonecznym SPF 50
Wysoki poziom ochrony przed promieniami UVA / UVB.
Połączenie filtrów UVA i UVB zapewnia skuteczną ochronę. Regularne stosowanie kremu ochronnego zapobiegnie
przedwczesnemu starzeniu się skóry, utracie elastyczności
i nadmiernej pigmentacji.
wyciąg z planktonu, Pentavitin®, filtry UVA/UVB, witamina E
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„ARCELMED” stosuje się przed i po zabiegach estetycznoplastycznych i dermatologicznych. Prawidłowa pielęgnacja
skóry przed, a przede wszystkim po zabiegach jest ważną
częścią składową koncepcji produktów i zabiegów „ARCELMED”. Występowanie negatywnych zjawisk towarzyszących
zabiegom jak opuchlizny można zmniejszyć dzięki odpowiedniej pielęgnacji uzupełniającej. Zabiegi i masaże służą
nie tylko ogólnemu dobremu samopoczuciu, ale też rozluźniają mięśnie i przyspieszają proces powrotu do zdrowia.
Początkowo stwardniałe tkanki dzięki łagodnemu masażowi
stan się miękkie, a trwałe blizny mogą szybciej zniknąć.

Spa Mask Vinotherapy
Kremowa maska o działaniu odmładzającym.

Maski SPA

Produkty specjalne
Firma Jean D’Arcel stworzyła trzy maski
serii SPA Mask. W skład linii wchodzą trzy
produkty: SPA Mask Yogurt – kremowa
maska chłodząco-relaksująca; SPA Mask
Canberry – kremowa maska odprężająca
zestresowaną skórę; SPA Mask Vinotherapy – kremowa maska o działaniu odmładzającym.

Spa Mask Cranberry
Odprężająca maska z olejkiem z żurawiny

Kremowa, jedwabista maska zawierająca naturalne polifenole z czerwonych winogron sprawi, że skóra zyska nową
witalność. Maseczka likwiduje oznaki zmęczenia, nadaje
cerze ładny koloryt. Nabiera promiennego i świeżego wyglądu.
olejek z ziaren winogron, olejek z owoców oliwek, ekstrakt winny,
olejek z kwiatów słonecznika, ekstrakt z rozmarynu

Spa Mask Yogurt
Relaksująca maska jogurtowa
Relaksująca, delikatnie chłodząca kremowa maska. Aktywnie odżywia oraz przyspiesza regenerację skóry. Wyraźnie
wygładza drobne zmarszczki powstałe w wyniku złej pielęgnacji lub przesuszenia. Uzupełnia niedobory wilgoci. Idealna dla zestresowanych oraz podrażnionych cer. Przywraca
blask i dobre smopoczucie.
puder jogurtowy, olejek z kwiatów słonecznika, ekstrakt z rozmarynu,
Bisabolol, cukier trzcinowy

Kremowa maska z aromatycznym olejkiem z żurawiny. Olej
z żurawiny zawiera bardzo duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3 i Omega 6, kwas linolenowy,
kwas palmitylooleinowy, prowitaminy, witaminę E. Maska
intensywnie nawilża oraz reguluje pH skóry. Ma właściwości antyoksydacyjne (spowalnia proces starzenia się skóry).
Remineralizuje skórę oraz wzmacnia jej odporność immunologiczną. Przywraca aksamitną gładkość. Relaksuje i odpręża
zestresowaną skórę.
masło Shea, olejek macadamia, Squalane, olejek z żurawiny
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Matricol Aloe Vera
Płat kolagenowy z wyciągiem z aloesu
Skuteczna terapia dla wszystkich typów cer. Stanowi doskonałe uzupełnienie wzbogacające zabiegi z linii dla cer naczyniowych i wrażliwych. Intensywnie nawilża i koi skórę,
likwiduje uczucie napięcia. Wspomaga naturalne odnawianie. Skóra wygląda młodziej i bardziej świeżo.

Matricol

Produkty specjalne
Płaty na bazie wyciągów z alg lub kolagenu morskiego. Przeznaczone do użycia
w gabinetach kosmetycznych przy kuracji
dla każdego rodzaju skóry. Wszechstronna
terapia wzbogacająca gamę produktów
w gabinecie kosmetycznym. Macierz kolagenowa jest nie tylko nośnikiem substancji aktywnych ale sama również jest
substancją aktywną. Dzięki zdolności
wiązania wody kolagen jak i algi morskie
regulują nawilżenie skóry, działają kojąco
i przeciw podrażnieniom skóry. Płaty są
doskonale tolerowane przez skórę ponieważ nie zawierają środków konserwujących ani dodatków zapachowych. Dzięki
efektowi okluzji składniki aktywne z produktów zastosowanych przed nałożeniem
płatu kolagenowego są lepiej przyswajane
przez skórę.
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Matricol Vitamin C
Płat kolagenowy z witaminą C
Dla cer poszarzałych, ziemistych i zmęczonych. Skóra staje
się gładka i zdrowa. Zwalnia denaturację włókien kolagenowych. Intensywna ochrona przed wolnymi rodnikami.
Chroni przed niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego.

Matricol Caviar
Płat kolagenowy z ekstraktem z kawioru
Głęboko regenerujący, nawilżający i odmładzający. Bardzo
skuteczna terapia walcząca z upływem czasu przeznaczona
dla wszystkich typów cer dojrzałych. Przywraca zmęczonej
skórze aksamitną gładkość i blask w ciągu zaledwie kilku minut. Stanowi doskonałe uzupełnienie wzbogacające zabiegi
z linni Collection Caviar.

Matricol AHA-Complex & Green Tea
Płat kolagenowy z wyciągiem z zielonej herbaty
i enzymami kwasów owocowych
Wspaniała terapia dla cer mieszanych i tłustych. Wspomaga
odnowę komórkową skóry oraz głęboko oczyszcza. Daje niezwykły efekt rozjaśnienia. Pobudza naturalny proces odnowy
skóry, nadaje jej unikalny, promienny blask. Ujędrnia skórę,
staje się ona bardziej elastyczna i gładka.

Matrigel Viatmin C
Macierz algowa
Całkowicie naturalny masaż oparty o wyciąg z alg. Najlepszy
efekt działania osiąga się poprzez zastosowanie masażu,
dzięki któremu skóra otrzymuje dużą dawkę wilgoci. Doskonały do użycia w gabinetach kosmetycznych przy kuracji
skóry zanieczyszczonej, tłustej i zniszczonej. Skóra zostaje
wyraźnie wygładzona i odżywiona. Zostaje wyregulowany
mechanizm skóry odpowiedzialny za produkcję łoju skórnego.

Basis Complexe
Kompleks aktywizujący
Specjalny płyn nawilżający podnoszący efektywność terapii za pomocą MATRICOL (płaty kolagenowe) i MATRIGEL
(macież algowa), łatwy w stosowaniu dzięki lekkiej, żelowej
konsystencji.

Już wkrótce w naszej ofercie!!!
Od lat znane i cenione kosmetyki do profesjonalnego makijażu

oczyszczona woda wzbogacona w Aloe Vera, Sorbitol, D-Panthenol

Lotion Bleue
Specjalny płyn kojący okolice oczu
Szybki i intensywny efekt kojący. Łagodzi podrażnienia powiek. Zapobiega zapaleniom, doskonale odświeża. Doskonały jako uzupełnienie każdego zabiegu w gabinecie.
Hyauloric Acid, wyciąg z bławatka, wyciąg z czerwonej winorośli
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Gel Douche
Orzeźwiający żel pod prysznic
Orzeźwiający początek dnia. Zmysłowy, ekscytujący zapach
dla mężczyzny XXI wieku. Kremowy żel pod prysznic łagodnie oczyszcza skórę i pozostawia uczucie świeżości przez
cały dzień.
Jaguar Exel, Mild surfactants

Fluide Anti-Age
Emulsja przeciwzmarszczkowa
dla skór normalnych i mieszanych
Lekka emulsja dla mężczyzn. Redukuje zmarszczki spowodowane stresem i przepracowaniem. Skóra jest idealnie nawilżona i gładka, odzyskuje napięcie i elastyczność. Zapewnia
pobudzenie skóry oraz długofalowe działanie przeciw wolnym rodnikom.
Bisabolol, Matrixyl 3000, Arganoil, D-Panthenol, Vit.E

Linia męska

Homme – DermoConfort
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie oraz przełamanie stereotypu typowego mężczyzny firma Jean D’Arcel
stworzyła linię kosmetyków skierowaną
specjalnie do pielęgnacji męskiej skóry.
Szczególna uwaga została zwrócona na
inny charakter i potrzeby pielęgnacyjne
mężczyzny. Codzienne golenie, stres, niekorzystny wpływ środowiska zewnętrznego wpływają na szybsze starzenie się skóry
oraz wzrost jej wrażliwości. Odpowiednio
dobrane składniki aktywne łagodzą podrażnienia, silnie nawilżają i wzmacniają
oraz redukują pojawiające się zmarszczki.
Linia Homme – DermoConfort wyróżnia
się świeżym, cytrusowym bukietem zapachowym zarezerwowanym wyłącznie dla
mężczyzn.
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Baume Apres Rasage
Balsam po goleniu
Bezalkoholowa, uspokajająca i intensywnie nawilżająca
emulsja. Idealna pielęgnacja po goleniu. Łagodzi wszystkie
podrażnienia, zaczerwienienia oraz uczucie napięcia skóry.
Aloe Vera Gel, Bisabolol, Vit. E, Glycerin, D-Panthenol

Deo Roll On
Antyperspirant o długotrwałym działaniu
Bezalkoholowy antyperspirant o długotrwałym działaniu.
Nie zawiera konserwantów i barwników. Skutecznie ogranicza wydzielanie potu i zapobiega rozwojowi drobnoustrojów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach.
Glycerine, Sensiva, Aluminium-chlorohydrate

Creme Anti-Age
Krem przeciwzmarszczkowy
dla skór suchych i normalnych
Bogaty krem o natychmiastowym działaniu łagodzącym.
Efektywna kombinacja peptydów wspomaga regenerację
zniszczonej i zestresowanej skóry. Niweluje efekt zmęczenia
i odmładza skórę, a witamina E jako naturalny antyoksydant
dodatkowo hamuje procesy jej starzenia się. Przywraca skórze naturalny blask.
D-Panthenol, Allantoin, Bisabolol, Jojoba oil, Matrixyl 3000

Creme Gel Yeux Anti-Age
Regenerujący żelo-krem do pielęgnacji okolic oczu
Lekki żel redukujący cienie pod oczami zmniejszający opuchnięcia. Łatwo rozprowadza się na skórze i szybko się wchłania, dając natychmiastowe uczucie odświeżenia i komfortu
zmęczonej skórze.
D-Panthenol, Jojoba oil, Eyeliss, Radicare, AquaCacteen

Eau de Toilette
Woda toaletowa
Fascynujący zapach, stymulująca świeżość, efektywna pielęgnacja. Aromaty wykorzystane w produkcie są połączeniem
owocowej świeżości aromatów mandarynek, pomarańczy
z aromatyczną pikanterią i ciepłem emanującym leśną siłą.
Idealna kompozycja dla aktywnych mężczyzn.

Traitement Homme
Luksusowy zabieg dla mężczyzn
Specjalny zabieg przygotowany z myślą o specyficznych potrzebach męskiej skóry. W siedmiu skoordynowanych fazach
skóra zostaje nawilżona, zrelaksowana i odświeżona.
Zabieg przeznaczony dla jednej osoby
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Lait Solaire (LSF 20)
Mleczko do opalania (LSF 20)
Nawilżające mleczko zapewniające skuteczną ochronę przeciwsłoneczną. Spowalnia procesy starzenia się skóry. Dzięki
zawartości ekstraktu z arbuza chroni DNA. Produkt odpowiada ścisłym europejskim wytycznym dotyczących ochrony
przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
Masło z drzewa masłowego, witamina A, allantoin, D-panthenol,
olejek sezamowy, filtry UVA i UVB

Gel Creme Solarie (LSF 15)
Wodoodporny krem do opalania (LSF 15)

Ochrona
przeciwsłoneczna
Ligne Solaire

Promienie słoneczne dostarczają nam
wiele energii i zadowolenia ale nadmiar
i brak ochrony może prowadzić do przedwczesnego starzenia się skóry. Utrata
wilgotności, nadmierna wrażliwość, osłabienie mechanizmów obronnych skóry
to najczęstsze objawy przedawkowania
promieni słonecznych i dlatego tak bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja
i ochrona. Linia Solarie została stworzona
aby ograniczyć skutki uboczne oraz odpowiednio pielęgnować skórę, zachować jej
zdrowie, witalność i piękny młody wygląd
oraz utrzymać długotrwałą opaleniznę.

Produkt idealny dla cer mieszanych i tłustych. Polecany dla
skór alergicznych i bardzo wrażliwych z tendencją do „Mallorca Acne”. Dzięki ekstraktowi z arbuza spowalnia starzenie
się skóry. Zmniejsza powstawanie plam pigmentacyjnych
oraz przebarwień. Produkt odpowiada ścisłym europejskim
wytycznym dotyczących ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
UV-absorbent, antyoksydanty, lecytyna, witamina E, ekstrakt
z arbuza

Creme Solaire (LSF 10), (LSF 30)
Wodoodporny krem do opalania (LSF 10), (LSF 30)
Filtry UVA i UVB chronią skórę przed intensywnym promieniowaniem słońca. Dzięki ekstraktowi z arbuza spowalnia
starzenie się skóry. Zmniejsza powstawanie plam pigmentacyjnych oraz przebarwień. Produkt odpowiada ścisłym europejskim wytycznym dotyczących ochrony przed szkodliwym
promieniowaniem słonecznym.
UV-absorbent, antyoksydanty, lecytyna, witamina E, ekstrakt
z arbuza
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Lait Apres Solaire
Mleczko po opalaniu
Delikatnie chłodzące, nawilżające mleczko po opalaniu. Połączenie aloe vera, D-Panthenolu oraz specjalnego wyciągu
z wierzbownicy drobnokwiatowej działa łagodząco oraz
nawilżająco po kąpielach słonecznych. Masło cupuacu jest
bogate w sterole i kwasy tłuszczowe, rewelacyjnie odbudowuje elastyczność i jędrność skóry. Produkt odpowiada
ścisłym europejskim wytycznym dotyczących ochrony przed
szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
aloe vera, D-Panthenol, wyciąg z wierzbownicy drobnokwiatowej,
masło cupuacu, witamina E

Creme Auto-Bronzante
Krem samoopalający
Zdrowa alternatywa dla słońca. Naturalnie wyglądająca opalenizna bez udziału szkodliwych promieni UV. Łatwy w użyciu. Idealnie rozprowadza się i wchłania nie pozostawiając
plam oraz zacieków. Skóra pozostaje gładka i delikatna.
olejek z jojoby, Natural Tannig Factor

Creme pour le Bain
Relaksujący krem do kąpieli
Relaksujący krem do kąpieli. Dzięki zawartości olejku
z migdałów i oliwek oraz ekstraktu z alg jest intensywnie
nawilżający. Poprawia strukturę skóry dzięki kompleksowi
opartemu na kofeinie. Preparat bezpianowy. Doskonały do
kąpieli SPA.
olejek z oliwek, olejek z migdała, kofeina, czysta woda morska,
ekstrakt z alg

Linia na ciało
Thalasso Corps

Atrakcyjna kobieta to przede wszystkim
kobieca sylwetka oraz piękne i harmonijne
kształty. Szczególnie silny wpływ na jędrność skóry i kształt sylwetki mają zmiany
wagi w różnych okresach życia lub brak
równowagi hormonalnej. Nowe intensywnie działające preparaty z linii Thalasso
Corps umożliwiają poprawę elastyczności
i jędrności skóry oraz przeciwdziałają powstawaniu rozstępów i cellulitu. Podstawą
są synergetycznie połączone substancje
aktywne pochodzenia naturalnego. Działają one w dolnych warstwach skóry bioder, ud i pośladków. Linia Thalasso Corps
to preparaty o działaniu profilaktycznym
do codziennej intensywnej pielęgnacji
skóry ciała umożliwiające zachowanie doskonałej sylwetki i atrakcyjnego wyglądu.
W połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami fizycznymi zapewnia optymalne
rezultaty.

Creme Douche Moussante
Jedwabisty kremwy żel pod prysznic
Nawilża skórę i delikatnie pielęgnuje ciało, zapewnia uczucie
przyjemnej świeżości. Wzbogacony ekstraktem z brunatnic
i substancjami wspomagającymi odbudowę warstwy lipidowej sprawia, że skóra staje się aksamitnie gładka.
czysta woda morska, Panthenol, substancje powierzchniowo czynne,
ekstrakt z alg

Peeling Corporel Sel Marin
Peeling do ciała z soli morskiej

Gel-Creme Minceur Cellulite
Żel-krem antycellulitowy
Delikatny żelo-krem o działaniu odświeżającym, pomaga
wyeliminować widoczne oznaki cellulitu oraz wygładza
i tonizuje skórę. Wysoce skuteczny preparat będący połączeniem Bodyfit® i Adiposlim® oraz kompleksów substancji
czynnych na bazie kofeiny przyspiesza rozkład tłuszczów
i przeciwdziała powstawaniu nowych skupisk komórek
tłuszczowych. Pobudza i poprawia krążenie limfy oraz odprowadza nadmiar płynów z tkanek. Widoczne rezultaty
w postaci zmniejszonych zgrubień i znacznej poprawy konturów sylwetki.
masło Shea, olejek z avocado, olejek ze słonecznika, ekstrakt z dyni

Lait Corporel Minceur
Mleczko ujędrniające
Preparat ujędrniający, umożliwiający połączenie skutecznej
pielęgnacji skóry i modelowania sylwetki. Niezwykle lekka
konsystencja przyspiesza wchłanianie, zwiększa napięcie
i elastyczność skóry, nawilża i wygładza. Mleczko ma delikatny kwiatowo-owocowy zapach.
masło Shea, olejek z avocado, olejek ze słonecznika, ekstrakt z dyni

Czyste, naturalne kawałki soli. Usuwa martwy naskórek
i zanieczyszczenia na skórze. Odświeża i poprawia strukturę
skóry. Poprawia wchłanianie przez skórę odżywczych substancji. Wspomaga odnowę komórek skóry i metabolizm
komórkowy. Skóra staje się cudownie delikatna i gładka.
Aktywne substancje: wyciąg z Alg, sól morska.
wyciąg z Alg, sól morska
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