
Piękna dzień po dniu,  
o każdej porze roku i w zgodzie z naturą



Krzew ten należy do rodziny astrowa-
tych, pochodzi z Paragwaju, uprawiany  
w wielu regionach świata, jest przedmio-
tem badań człowieka już od końca XIX 
wieku. 

Jego niezwykłe właściwości napina-
jące skórę zostały udowodnione w cyklu 
badań in vitro, przeprowadzonych przez 
zespół badawczy pod przewodnictwem 
dyrektora wydziału dermatologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Besançon - Philippe 
Humberta. 

 
 
 

Posiadając wsparcie ze strony OSEO (fran-
cuska agencja innowacji) przeprowadził 
on serię badań klinicznych, które pozwo-
liły na pogłębienie wiedzy dotyczącej wła-
ściwości kosmetycznych tej rośliny. 

Badana te potwierdziły funkcje nawad-
niające, a także blokujące – co oznacza, 
iż ogranicza ona niewyczuwalną utratę 
wody, a co za tym idzie odwodnienie skóry. 

Wyjątkowe właściwości napinające 
sprawiają natomiast, iż stewia jest nie-
zwykłym składnikiem aktywnym opóź-
niającym procesy starzenia. 

Piękna dzień po dniu,  
o każdej porze roku i w zgodzie z naturą

Innowacja w składnikach
W sercu formuły Saisona znajduje się kluczowy składnik jakim jest stewia.

*Fitokosmetologia polega na zastosowaniu naturalnych wyciągów (ekstraktów) roślinnych zwiększających 
skuteczność formuły w produktach pielęgnacyjnych. Każdy naturalny ekstrakt roślinny zawiera kluczowe czynniki 
aktywne o specyficznych właściwościach i ukierunkowanym działaniu. 

Saisona wykorzystała aktywny składnik stewii, jako główny element formuły nawil-
żającej oraz stosuje go we wszystkich produktach liftingujących przeciwko starzeniu 
się skóry. 

„Dodatek stewii do kultury in-
-vitro przywraca kurczliwe siły 
fibroblastów u bazy zmarszczek 
do poziomu rozwiniętego przez 
zdrowe fibroblasty.

To pozwala sformułować wnio-
sek, iż stewia ma napinający efekt 
na fibroblasty w pomarszczonej 
skórze.”

Jest to pierwsza marka fito kosmetologiczna*, która dba o piękno kobiety o każdej porze roku  
i w każdych warunkach klimatycznych. 
Stworzona w 2006 roku przez Charlotte Béraud. Obecnie w posiadaniu laboratorium Vabel.  
Posiada szeroki asortyment produktów zaprojektowanych do ochrony i uwydatnienia piękna skóry 
przez wszystkie cztery pory roku. 
Produkty Saisona to nie tylko francuskie, organiczne i certyfikowane kosmetyki, ale to przede wszyst-
kim: innowacja w pomyśle, składnikach i produktach.



Innowacja w pomyśle i produktach

Zielnik

Kosmetyki wolne 
od parabenów, 
sylikonów, PEG 
i sztucznych 
zapachów.

Laboratorium Saisona przeprowadziło szereg badań dotyczących  
powiązań między kondycją skóry, a surowymi czynnikami kli-
matycznymi oraz zmianami w pogodzie. Badania te umożliwiły 
zdiagnozowanie i zdefiniowanie kondycji skóry o każdej pory roku,  
a zarazem potwierdziły konieczność dostosowania pielęgnacji do 
poszczególnych pór. 

Ustalono, iż zarówno czynniki klimatyczne (temperatura, wiatr, 
wilgoć, słońce) jaki i czynniki środowiskowe (zanieczyszczenie po-
wietrza, styl i rytm życia) o różnych porach roku, mają duży wpływ 
na kondycję i funkcje skóry (nawilżanie, łojotok, utlenianie, foto 
starzenie).

Od leczniczych roślin spotykanych w azjatyckiej farmakopei,  
poprzez rośliny z „ogrodów i szczytów gór”, do opatentowanego 
składnika aktywnego o udowodnionej skuteczności jakim jest ste-
wia... – to źródła z których Saisona czerpie inspirację i ciągle je 
wzbogaca, aby tworzyć swoje własne „zielone kombinacje”. 

Saisona zawsze poszukuje aktywnych składników fito kosmetolo-
gicznych przyszłości...



Saisona stworzyła 4 serie kosmetyków o wyspecjalizowanym 
działaniu w leczeniu różnych problemów skóry o każdej porze 
roku. 

Seria BALANS 
Dla doskonałej skóry

Skóra z niedoskonałościami  
- działanie balansujące - 

oczyszcza naskórek, reguluję 
pracę  

gruczołów łojowych, 
przywraca skórze blask

Seria BLASK 
Ochrona przed promieniami 

UV plus 24 godzinne  
nawodnienie

Skóra odwodniona - działanie 
przeciwutleniające - powstrzy-
muje foto-starzenie, zaspokaja 

pragnienie - nawadnia, 
wzmacnia i nadaje skórze  

blasku

Seria NAPRAWA 
Regenerująca pielęgnacja 

skóry

Skóra zmęczona - działanie  
regenerujące - odnawia komór-

ki, wygładza cerę, utrzymuje  
blask

Seria OCHRONA 
Kojąca pielęgnacja  

przeciw zanieczyszczeniom 
skóry

Skóra wrażliwa - działanie 
ochronne - chroni płaszcz hy-

drolipidowy, łagodzi podrażnie-
nia, pobudza blask

Saisona



Pierwszy etap to zmycie  
makijażu i oczyszczenie skóry.

 
 Saisona oferuje świeże i subtelne formy gale-
nowe, dostosowane do każdego stanu skóry:
  
• Świeży żel zmywający
 • Rozjaśniająca pianka złuszczająca
  • Łagodne mleczko zmywające

Trzeci etap to nawilżenie.
 

Codzienna aktywna pielęgnacja skóry, nawilża  
i wpływa na stan skóry o każdej porze roku.

• Upiększająca BB emulsja SPF 10
 • Emulsja nawilżająca SPF 15
  • Krem regenerujący przeciwko ciemnym palmom
   • Łagodzący balsam z odżywczą ochroną

Drugi etap to przygotowanie  
skóry do dalszej pielęgnacji za sprawą  

prawdziwej innowacji, jaką jest aktywna 
woda.

 
 Bogata w aktywne składniki, wstępnie nawilżająca, 
sprawia, że zewnętrzna warstwa skóry jest bardziej 
przepuszczalna i chłonna. Poprawia działanie  
i efektywności produktów stosowanych w kolejnym 
etapie pielęgnacji.
 
 • Aktywna woda oczyszczająca
  • Aktywna woda gasząca pragnienie skóry
   • Aktywna woda dla zmęczonej skóry
    • Kojąca woda aktywna

Czwarty etap to ochrona  
i szczegółowa pielęgnacja.

 
 Produkty bogate w aktywne składniki  
pochodzące z badań działają w wybranych  
obszarach w związku z porą roku. 

• Arktyczne balsam
 • Orzeźwiający piling do ciała
  • Hydrotoniczna 24- godzinna emulsja do ciała
   • Regenerujacy olejek do ciała
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Czynności  
pielęgnacyjne:

Pielęgnacja krok po kroku  
z kosmetykami marki Saisona

Saisona



Balans
Dla doskonałej skóry.
Seria dedykowana skórze z niedoskonałościami.
Nawodnienie-Oczyszczenie-Efektywne przeciwdziałanie widocznym oznakom starzenia.



Balans
Kwiat Lotosu Zielona Glinka Jabłko Stewia

Aktywna  
Woda Oczyszczająca

 Lotus - Argile Verte 

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Stosować na perfekcyjnie czystej skórze rano oraz/lub wieczorem. 
Delikatnie przetrzeć twarz oraz szyję opuszkami palców lub przy 
pomocy płatków kosmetycznych.

Zielona Glinka balansuje poziom łoju skórnego i likwiduje połysk. 
Woda lotosowa oczyszcza. Bogata w polifenole Woda Jabłkowa, ma 
działanie wyniszczające wolne rodniki. Ekstrakt ze Stewii nawilża  
i powoduje natychmiastowy efekt napinający, a także uwadnia  
zewnętrzne warstwy naskórka.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

95% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
55% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Aktywna Woda Oczyszczająca intensywnie i długotrwale  
nawilża, reguluje prace gruczołów łojowych poprzez reduk-
cję produkcji łoju skórnego, ściąga pory, wygładza strukturę  
skóry, matuje i poprawia jej blask.
Bogaty w aktywne składniki, ten wstępnie nawilżający pro-
dukt sprawia, że zewnętrzna warstwa skóry jest bardziej 
przepuszczalna i chłonna co zwiększa skuteczność dalszej 
pielęgnacji.

Dla doskonałej skóry.

125ml
PRAWDZIWA 
INNOWACJA



Kwiat Irys Pąki Buku Zielona Glinka Stewia

Upiększająca BB Emulsja 
SPF 10

 Iris - Bourgeon de Hetre 

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Stosować każdego ranka na idealnie oczyszczoną twarz i szyję. 
Aby poprawić działanie produktu należy uzupełnić pielęgnację po-
przez zastosowanie Aktywnej Wody Oczyszczającej. 

Działanie Zielonej Glinki w połączeniu z wyciągiem z Irysa poma-
ga uregulować produkcję łoju skórnego nie wysuszając skóry. 

Wyciąg z Pąków Buku oraz Emidermist Ekstrakt Morski wygładza-
ją powierzchnię skóry i poprawiają jej nawodnienie. 

Wyciąg ze Stewii z opatentowanym działaniem napinającym  
pomaga zredukować występowanie zmarszczek i bruzd.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

98% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
66% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Upiększająca BB Emulsja SPF 10 skutecznie nawilża (nawil-
żenie zewnętrznych warstw skóry) skórę i likwiduje połysk.  
Reguluje pracę gruczołów łojowych, ściąga pory oraz przy-
wraca balans skórze podatnej na przetłuszczanie się lub skó-
rze wymagającej oczyszczenia. Jej subtelny różowy odcień 
ukrywa niedoskonałości, wyrównuje koloryt skóry i wzmacnia 
cerę w celu uzyskania natychmiastowego zdrowego efektu.
Odcień skóry wygląda na jednolity z przejrzystym blaskiem. 
Cera jest rozpromieniona. Nawet „nago” błyszczy świeżością 
i młodością.

Dla doskonałej skóry.

40ml



Aloes Kiwi Kwiat Lotosu Stewia

Orzeźwiający Peeling 
do Ciała

 Aloe Vera - Bambou 

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Lekko wmasować w wilgotną skórę okrężnymi ruchami, ze szcze-
gólnością skupiając się na szorstkich i nierównych miejscach. Spłu-
kać, a następnie polać chłodną wodą w celu zwiększenia przepływu 
krwi. Używać raz lub dwa razy w tygodniu od wiosny do jesieni.  
W okresie zimowym od czasu do czasu w zależności od indywidu-
alnych potrzeb skóry.

Woda Kiwi i Kwiat Lotosu ożywiają zmęczoną skórę. Wyciąg ze 
Stewii, Aloes Zwyczajny oraz Gliceryna intensywnie nawilżają (na-
wilżenie zewnętrznych warstw skóry). Puder Bambusowy delikatnie 
złuszcza i wygładza skórę.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
65% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Orzeźwiający Peeling do ciała zapewnia oddech świeżości 
„duszącej się skórze”. Pomaga usunąć martwe komórki na-
skórka nie uszkadzając przy tym płaszcza hydrolipidowego, 
stymuluje odnawianie się komórek i nadaje skórze zdrowy 
odcień. Tekstura skóry jest odbudowana. W dotyku skóra wy-
daje się być jedwabiście gładka i perfekcyjnie przygotowana 
do dalszych czynności pielęgnacyjnych. Pielęgnacje uzupeł-
nić poprzez nawilżenie zewnętrznych warstwy skóry za po-
mocą nawilżających lub regenerujących produktów do ciała 
marki Saisona.

Każdy rodzaj skóry.

150ml

Bambus



Blask
Seria dedykowana skórze odwodnionej.
Nawodnienie - Działanie przeciwutleniające - Działanie przeciwko starzeniu się skóry. 



Blask
Malina Pomarańcza Morela Stewia

Świeży Żel Zmywający
 Framboise – Jus d’Orange 

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

1. Delikatnie wmasować w twarz i szyję – żel zmienia się w pachnący olejek...
2. Dodać odrobinę wody – olejek zmienia się w ultra lekką mleczną emulsję...
3. Starannie spłukać.

Jego innowacyjna formuła łączy ożywiającą Wodę Malinową  
z nawilżającym i napinającym skórę wyciągiem ze Stewii, a także 
pożywnym olejkiem z Moreli oraz koncentratem Soku Pomarańczo-
wego, który stanowi naturalne źródło witaminy C.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
40% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Świeży Żel Zmywający o zapachu lata i oryginalnej teksturze, 
delikatnie usuwa ślady makijażu i różnego typu niedoskona-
łości. Po zastosowaniu skóra staje się idealnie oczyszczona  
i niezwykle świeża. Należy pamiętać, iż podstawowym  
warunkiem pięknej skóry jest staranny demakijaż.

Skóra odwodniona.

125ml

Ochrona przed UV + 24 godzinne nawilżenie.



Kwiat Zatrwianu Stewia

Aktywna Woda  
Gasząca Pragnienie Skóry
 Immortelle bleue – Acide hyaluronigue

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Stosować na perfekcyjnie czystej skórze. Lekko przetrzeć twarz  
i szyję opuszkami palców lub za pomocą płatków kosmetycznych. 
Po tym zabiegu skóra jest gotowa do zastosowania Emulsji Nawil-
żającej SPF 15.

Ekstrakt z Zatrwianu oraz Woda Malinowa mają niezwykłe 
działanie antyutleniające i wyniszczające wolne rodniki, a Kwas 
Hialuronowy zapewnia optymalne nawodnienie (nawodnienie ze-
wnętrznych warstw skóry). Wyciąg ze Stewii oddziaływuje na bruzdy 
i zmarszczki dzięki swojemu opatentowanemu działaniu napinają-
cemu skórę.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
61% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Aktywna Woda Gasząca Pragnienie Skóry intensywnie na-
wilża, (nawilżenie zewnętrznych warstw skóry) oraz spulch-
nia skórę, jednocześnie powstrzymując proces starzenia się 
skóry. Bogaty w aktywne składniki ten wstępnie nawilżający 
produkt sprawia, iż zewnętrzna warstwa skóry jest bardziej 
przepuszczalna oraz chłonna co zwiększa skuteczność dalszej 
pielęgnacji.

Skóra odwodniona.

125ml

Ochrona przed UV + 24 godzinne nawilżenie.

Malina

PRAWDZIWA 
INNOWACJA



Malina Kombucza Karanja Stewia

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Emulsję należy stosować każdego ranka na perfekcyjnie  
oczyszczoną twarz i szyję. Aby wzmocnić działanie produktu  
należy uzupełnić pielęgnację poprzez wcześniejsze zastosowanie  
Aktywnej Wody Gaszącej Pragnienie. 

Skóra jest perfekcyjnie nawilżona i promienna.

Wyciąg ze Stewii w połączeniu z opatentowanym botanicznie aktywnym składni-
kiem zapewnia natychmiastowe źródło nawilżenia, które może trwać nawet 24 go-
dziny. Olejek Karanja, naturalny filtr UV i Olejek z Nasion Maliny wzmacnia system 
ochronny przed słońcem. Ekstrakt z Kombuczka®- opatentowany, pobudzający blask 
składnik – znacznie poprawia wygląd skóry, dzięki czemu jest bardziej rozpromienio-
na i gładka (działanie antyglikacyjne i udoskonalające).

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

98% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
48% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Wyjątkowe połączenie składników sprawia, iż Emulsja nawilżająca 
SPF 15 zapewnia długotrwałe 24 godzinne nawodnienie (nawadnia 
zewnętrzne warstwy skóry) przynosząc uczucie komfortu skórze oraz 
chroni ją przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniem słońca. 
Jej opatentowany, wspomagający blask aktywny składnik, oraz sub-
telne jasne pigmenty poprawiają koloryt. Skóra jest nasycona, inten-
sywnie i długotrwale nawilżona, piękna i promienna dzień po dniu.

Skóra odwodniona.

40ml

Ochrona przed UV + 24 godzinne nawilżenie.

Emulsja Nawilżająca SPF 15
 Pepine de framboise NG Kombuczka®



Kwiat kwitnącej 
pomarańczy

Stewia Masło Shea

Hydrotoniczna 24  
godzinna Emulsja do Ciała

Fleur d’oranger Argan

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Używać każdego dnia po kąpieli.
Dla lepszego rezultatu złuszczać skórę za pomocą peelingu.

Woda Kwitnącej Pomarańczy ujędrnia i odświeża, Wyciąg ze Ste-
wii nawilża skórę i ma natychmiastowy efekt ściągający. Masło Shea 
odżywia. Olej Arganowy o antyutleniającym i hamującym działaniu 
powstrzymuje starzenie się skóry. Zwiera opatentowany botaniczny 
aktywny składnik, który zapewnia długotrwałe nawilżenie. Testo-
wane pod kontrolą dermatologiczną.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

98% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
32% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Świeża jak poranna rosa... – Hydrotoniczna 24 godzin-
na Emulsja do Ciała delikatnie nawilża, tonizuje i nadaje 
skórze zdrowy wygląd nie pozostawiając oleistej warstwy.  
Nieustanie nawilżona (nawilżenie zewnętrznych warstw 
skóry) i o prawidłowym zdrowym odcieniu skóra jest zno-
wu miękka i aksamitna. Cała gama składników wzajemnie 
zwiększa nawodnienie, zapewniając uczucie wielogodzinne-
go komfortu.

Skóra odwodniona.

200ml

Ochrona przed UV + 24 godzinne nawilżenie.

Argan 



Naprawa
Regenerująca pielęgnacja skóry. 
Seria dedykowana skórze zmęczonej.
Nawodnienie-Odnowa komórek-Działanie przeciwko starzeniu się skóry.



Jerzyna Czerwony Hibiskus

Rozjaśniająca  
Pianka Złuszczająca  

Mure - Fougere des mers

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Używać raz dziennie rano lub wieczorem. Po zmyciu makijażu, 
nałożyć na twarz i pozostawić do działania na kilka sekund, a na-
stępnie delikatnie zmyć zimną wodą.

Zawiera opatentowany złuszczający składnik (delikatniejszy niż 
kwasy owocowe), który eliminuje martwe komórki, nie uszkadzają-
cy przy tym skóry i wspomaga odnowę komórek. Dla spotęgowania 
działania „wybielającego” zastosowano Ekstrakt z Paproci Wodnej 
razem z Wodą Jeżynową i Wyciągiem z Czerwonego Hibiskusa, 
które wyrównują i rozjaśnią skórę. Dzień po dniu, skóra ma coraz 
bardziej wyrównany koloryt i jest bardziej promienna.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

97% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
52% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Rozjaśniająca Pianka Złuszczająca nie tylko oczyszcza skórę 
ale i wyrównuje koloryt poprzez eliminację martwych ko-
mórek i pomniejszenie ciemnych palm.
Pomaga w osiągnięciu promiennej cery i równomiernej  
tonacji.

Skóra zmęczona.

150ml

Regenerująca pielęgnacja skóry.

Paproć Wodna



Jerzyna Czerwony Hibiskus

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Stosować na perfekcyjnie czystej skórze. Lekko przetrzeć twarz i szyję opusz-
kami palców lub za pomocą płatków kosmetycznych. Po tym zabiegu skóra 
jest przygotowana na aplikację Kremu Regenerującego Przeciwko Ciemnym  
Plamom.

Woda Jeżynowa pomaga wyrównać koloryt skóry, a Wyciąg z Hibiskusa ma 
działanie powstrzymujące „nieuchronny bieg czasu”. Ta formuła została dodat-
kowo wzbogacona przetestowanym składnikiem aktywnym przeciwko starzeniu 
się skóry, który pobudza syntezę kwasu hialuronowego i elastyny.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
54% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Aktywna Woda dla Zmęczonej Skóry naprawia, regeneruje oraz 
rozjaśnia skórę twarzy. Bogaty w aktywne składniki, ten wstęp-
nie nawilżający produkt sprawia, że zewnętrzna warstwa skóry 
jest bardziej przepuszczalna i chłonna co poprawia skuteczność 
dalszej pielęgnacji.

Aktywna Woda  
dla Zmęczonej Skóry 

Mure - Hibiscus rouge
Regenerująca pielęgnacja skóry.

Skóra zmęczona.

125ml
PRAWDZIWA 
INNOWACJA



Krem Regenerujący  
Przeciwko Ciemnym Plamom 

 Acanthe sauvage Pepins de raisin

Paproć WodnaKwiat Dzikiego 
Akantu

Czerwony Hibiskus

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Krem stosować rano oraz/lub wieczorem na perfekcyjnie oczysz-
czoną twarz i szyję. Aby poprawić działanie produktu należy naj-
pierw zastosować Aktywną Wodę dla Zmęczonej Skóry.

Przeciwutleniający Olejek z Nasion Winorośli Właściwej działa  
w zgodzie z Wyciągiem z Hibiskusa oraz Ekstraktem z Dzikiego 
Akantu co przyśpiesza odnowę komórek i pomaga naprawić uszko-
dzoną skórę. Wyciąg z Paproci Wodnej redukuje obszar odbarwień  
i pomaga rozjaśnić skórę.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

97% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
53% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Krem Regenerujący Przeciwko Ciemnym Plamom jest na-
wilżaczem (nawilżenie zewnętrznych warstw naskórka) 
działającymi przeciwko starzeniu się skóry. Wspiera odno-
wę komórek, wygładza bruzdy, zmarszczki i wyrównuje od-
cień skóry redukując przy tym występowanie przebarwień.  
Cera promienieje i ma jednolity odcień. Rysy twarzy są gład-
sze, a twarz wygląda na zrelaksowaną i odmłodzoną.

Skóra zmęczona.

40ml

Regenerująca pielęgnacja skóry.

Winogrona



Stokrotka

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Wmasowywać w całe ciało, skupiając się na udach, brzuchu i pośladkach.  
Nie zaleca się używania w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Zawiera kompleks trzech olejków (Arganowy, Owoc Dzikiej Róży oraz Kono-
pie) znanych ze swoich właściwości przeciwko starzeniu się skóry. Ekstrakt ze 
Stokrotki wzmacnia skórę, a organiczny Wyciąg Lipactive Inca Inci® bogaty  
w niezbędne kwasy tłuszczowe wspomaga ochronę i zwiększa odnowę komórek.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

100% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
54% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Prawdziwe serum dla ciała. Regenerujący olejek pomaga po-
wstrzymać starzenie się skóry i redukuje występowanie szpecą-
cych niedoskonałości np. rozstępów. Wygładza i ujędrnia skórę.

Regenerujący Olejek  
do Ciała  

Lipactif Inca Inchi Paquerette

Każdy rodzaj skóry.

100ml

Konopie

Inca Inchi Argan

Owoc Dzikiej Róży



Ochrona
Kojąca pielęgnacja przeciwko zanieczyszczeniom skóry.
Seria dedykowana skórze wrażliwej.
Nawodnienie- Ochrona hydrolipidowa-Działanie przeciwko starzeniu się skóry.



Masło SheaMigdałowiecOchrona

Liść Oczaru Wirginijskiego Kwiat Cameli

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Łagodnie wmasować w twarz i szyję opuszkami palców lub za pomocą płatków 
kosmetycznych. Następnie zmyć czystą wodą.

Formuła zawiera mieszankę zmiękczających i leczniczych olejków (Kame-
lia, Nasiona Moreli, Migdałowiec) połączonych z odżywczym Masłem Shea, 
oraz oczyszczającą Wodą z Liści Oczaru Wirginijskiego i orzeźwiającą Wodą  
Mandarynkową.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
52% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Wzbogacone o witaminę E i składniki nawilżające, które nie  
zakłócają naturalnej flory skóry, delikatnie oczyszcza i zmywa 
makijaż z twarzy i oczu. Skóra jest perfekcyjnie oczyszczona  
i ukojona. W dotyku miękka i aksamitna.

Łagodne Mleczko 
Zmywające  

Hamamelis - Camelia
Kojąca pielęgnacja przeciwko  

zanieczyszczeniom skóry.

Nasiona Moreli

Skóra wrażliwa.

200ml



Nagietek

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Stosować na perfekcyjnie czystej skórze. Lekko przetrzeć twarz  
i szyję opuszkami palców lub za pomocą płatków kosmetycznych.  
Po tym zabiegu skóra jest gotowa do zastosowania Łagodzącego 
Balsamu z Ochroną Odżywczą.

Woda z liści Oczaru Wirginijskiego oraz Woda Mandarynkowa, 
Niebieska Stokrotka, Nagietek, Wyciąg ze Stewii, Kwas Hialurono-
wy i naturalny kojący składnik aktywny redukują nadwrażliwość  
delikatnej i uszkodzonej skóry.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
60% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Aktywna Woda Kojąca o właściwościach nawilżających, 
chroni i naprawia skórę osłabioną. Bogaty w aktywne 
składniki, ten wstępnie nawilżający produkt sprawia, że 
zewnętrzna warstwa skóry jest bardziej przepuszczalna  
i chłonna co zwiększa skuteczność dalszej pielęgnacji.

Skóra wrażliwa.

125ml

MandarynkaNiebieska stokrotka Stewia

Kojąca Aktywna Woda 
 Acide Hyaluronique Paquerette 

Bleue

Kojąca pielęgnacja przeciwko  
zanieczyszczeniom skóry.

PRAWDZIWA 
INNOWACJA



Szarotka Alpejska StewiaKwiat Cameli

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Kojący Balsam z Ochroną Odżywczą stosować na perfekcyjnie oczyszczoną 
twarz i szyję rano i wieczorem.

Olej z Kamelii chroni płaszcz hydrolipidowy i odżywia głębokie warstwy skóry. 
Wyciąg ze Stewii intensywnie nawilża i ma natychmiastowy efekt napinający 
skórę. Wyciąg z Szarotki Alpejskiej i Antarktycyna® pobudzają regenerację tka-
nek i wzmacniają strukturę kolagenową.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

99% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
50% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Kojący Balsam z Ochronną Odżywką to niezwykle odżywczy na-
wilżacz o działaniu blokującym. Zapobiega starzeniu się skóry, 
suchości oraz efektywnie chroni skórę przed obrażeniami spowo-
dowanymi zanieczyszczeniami, oraz mrozem. Chroniona i nawil-
żona skóra jest ponownie miękka i jędrna. Zmarszczki i bruzdy są 
wygładzone, a cera jest odnowiona i promienna.

Skóra wrażliwa.

40ml

Kojący Balsam  
z Ochronną Odżywką 

Edelweiss Antarcticine®

Kojąca pielęgnacja przeciwko  
zanieczyszczeniom skóry.



Arktyczny Balsam 
 Karite-Argan-Tamanu

Wosk Pszczeli

Sposób zastosowania

Aktywne składniki

Nanieść i delikatnie wmasować 
w uszkodzone obszary na twarzy 
lub ciele.

Masło Shea, Taman, Olej Arga-
nowy, Wosk Pszczeli.

Testowane pod kontrolą dermatologiczną.
Posiada certyfikat Naturalnych i Organicznych Kosmetyków Ecocert Greenlife  
w zgodzie ze Standardem Ecocert dostępny na http://cosmetics.ecocert.com

100% wszystkich składników ma pochodzenie naturalne
73% wszystkich składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego

Arktyczny Balsam dzięki zawartości odżywiających i leczni-
czych składników pomaga naprawić bardzo suche obszary, 
oraz czerwone palmy na twarzy i ciele.

Skóra wrażliwa.

15ml

Kojąca pielęgnacja przeciwko  
zanieczyszczeniom skóry.

Masło Shea ArganTaman



W przypadku obydwu rodzajów kosmetyków obowiązują następujące zasady: 

• zakaz stosowania surowców GMO - surowców (roślinnych i zwierzęcych)  
 modyfikowanych genetycznie

• surowce pochodzenia zwierzęcego uzyskiwane tylko  
 ze zwierząt żywych (np. mleko, miód)

• zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach
• zakaz stosowania syntetycznych substancji 
 zapachowych i barwiących
• zakaz stosowania sztucznych tłuszczy, olejów, 
 silikonów, parafiny i innych substancji 
 uzyskiwanych przy destylacji ropy naftowej
• zakaz stosowania emulgatorów PEG
• dozwolone konserwanty to m. in: 
 kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, 
 kwas sorbinowy, salicylowy i ich sole
• rezygnacja z radioaktywnego naświetlania 
 w celu odkażenia surowców do produkcji 
 kosmetyku, jak i produktu końcowego

Ecocert przyznało dotychczas certyfikaty 
ponad 1100 produktom.

Ecocert jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem 
kontrolującym i działającym w zakresie ochrony środowiska,  
z siedzibą we Francji. Od 2002 roku zajmuje się kontrolowaniem 
jakości kosmetyków ekologicznych. 
Zgodnie z wytycznymi Ecocert znakiem „ekologiczne i biolo-
giczne kosmetyki” mogą być oznakowane produkty, w których 
ilość stosowanych surowców pochodzenia naturalnego wynosi 
przynajmniej 95%, z których również przynajmniej 95% musi 
pochodzić z upraw biologicznych.
Określeniem „biologiczny kosmetyk” są opatrzone produkty, 
których minimum 95% składników musi być pochodzenia na-
turalnego oraz minimum 50% surowców naturalnych pochodzi  
z upraw ekologicznych, a zawartość składników syntetycznych 
to maksymalnie 5%.



» ALOES (Aloe vera)
Jest cennym źródłem substancji odżywczych 
szczególnie witamin i mikroelementów.  
Wygładza, zmiękcza koi i leczy... Regeneruje, 
ujędrnia skórę, łagodzi podrażnienia, reguluje 
nadmiar sebum. Ponadto doskonale nawil-
ża wnikając w wewnętrzne warstwy skóry. 
Głęboko i bardzo szybko przenika w tkanki 
– wchłaniając się 4 razy szybciej niż woda – 
a ponadto zapewnia utrzymanie prawidłowe-
go nawodnienia skóry przez długi czas. Działa 
odkażająco i ściągająco. Ma właściwości bak-
teriobójcze i działa przeciwzapalnie. Dostarcza 
antyoksydanty pomagające zwalczać wolne 
rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry.  

» OLEJEK Z PESTEK MORELI
Świecący Olej z Pestek Moreli nawilża i wygła-
dza skórę, ogranicza powstawanie zmarszczek. 
Bardzo dobrze się wchłania, nadaje skórze 
zdrowego blasku. Regeneruje i walczy ze 
skutkami starzenia się skóry. Modeluje, nada-
je skórze elastyczności w dotyku, odpowiedni 
dla bardzo suchej skóry. Zmiękcza i odżywia, 
a tym samym powoduje, iż skóra staje się bar-
dziej delikatna i przyjemna w dotyku. Poprzez 
wzmocnienie błony hydrolipidowej – chroni 
skórę przed odwodnieniem.

» OLEJ ARGANOWY
To „eliksir młodości”, powszechnie zwany  
„Złotem Maroka”. Posiada niezwykle silne wła-
ściwości regenerujące i ujędrniające. Zmiękcza, 
przywraca skórze elastyczność i jędrność.
Jest antyoksydantem, który neutralizuje wolne 
rodniki i walczy ze skutkami starzenia. Chroni 
skórę przed przedwczesnym pojawieniem się 
zmarszczek.

» PUDER Z BAMBUSA
Puder z Bambusa posiada niezwykłe właściwo-
ści pielęgnujące skórę.
Wygładza i ujędrnia pozostawiając ją niezwy-
kle miękką. Działa antybakteryjnie, łagodząco, 
wspomaga gojenie i reguluje aktywność gru-
czołów łojowych.
  
» WOSK PSZCZELI
Wosk pszczeli zawiera w sobie proteiny, lipidy 
i witaminy oraz cenne sole mineralne. Uela-
stycznia oraz zmiękcza skórę, dzięki czemu 
jest idealny do codziennej pielęgnacji. Ponadto 
posiada właściwości bakteriobójcze oraz wy-
gładzające.
 
» OLEJEK ETERYCZNY Z BERGAMOTY
Olejek z bergamoty jest olejkiem eterycznym, 
o świeżym i cytrusowym zapachu. Używany 
jest głównie w kosmetykach o właściwościach 
oczyszczających oraz regenerujących.

» CZARNA HERBATA NG KAMBUCHA
Cudowny dar natury... Opatentowany ekstrakt 
z czarnej herbaty, który wpływa na kondycje 
skóry, redukując jej szorstkość. Poprawia kolo-
ryt, wzmacniając jej naturalny blask.

» WODA JEŻYNOWA
Jeżyny owoce leśne niezwykle bogate w wita-
minę E, zwaną witaminą młodości...  
Są źródłem wielu antyoksydantów, które 

opóźniają proces starzenia się skóry (chronią 
skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi 
nadmierną ekspozycją na słońce, przyspieszają 
syntezę kolagenu i wzmacniają kruche naczyn-
ka krwionośne).
Zawarte w nich flawonoidy posiadają nie-
zwykłe właściwości wybielające, spowalniają 
powstawanie ciemnych przebarwień ale także 
mają właściwości przeciwzapalne i nawilża-
jące.

» WYCIĄG Z NIEBIESKIEGO KWIATU  
STOKROTKI P. Blue Daisy®
Wyciąg z niebieskiej stokrotki posiada właści-
wości wygładzające skórę. Nie podrażnia, łago-
dzi, działa przeciw zaczerwienieniom, a przede 
wszystkim hamuje wolne rodniki opóźniając 
procesy starzenia.

» EKSTRAKT Z ZATRWIANU  
- Bioactive Hydrofiltrat Statis ®
Jego silne właściwości przeciw utleniające 
niszczą wolne rodniki i chronią struktury biolo-
giczne skóry. Ten aktywny składnik utrzymuje  
i przedłuża odporność skóry na słońce... sku-
tecznie chroni przed szkodliwym oddziaływa-
niem promieni UVA i UVB. Zatrwian, skutecz-
nie zwalcza stres oksydacyjny, główny czynnik 
odpowiedzialny za przedwczesne starzenie się 
skóry.

» WYCIĄG Z NAGIETKA
Bardzo skuteczny w leczeniu schorzeń skóry, 
takich jak podrażnienia, zaczerwienienia i za-
palenia skóry. Łagodzi i leczy skórę szorstką, 
spierzchniętą, podrażnioną. Posiada również 
właściwości przeciwbakteryjne i przeciwza-
palne.

» OLEJEK RUMIANKOWY
Olejek rumiankowy to olejek eteryczny, bar-
dzo delikatny. Roślina ta posiada właściwości: 
odżywcze, ochronne oraz zmiękczające skórę. 
Ma działanie oczyszczające, pielęgnuje skórę 
wrażliwą, czerwoną i spękaną. Bardzo pomoc-
ny przy alergii, egzemie, suchej i łuszczącej się 
skórze lub gdy pojawiają się zaczerwienienia 
lub plamy.

» WYGŁADZAJĄCY OLEJEK ZE STOKROTKI
Słynie z właściwości modelujących i korzyst-
nie kształtujących skórę, przywraca jędrność. 
Ma właściwości kojące oraz naprawcze. Dzięki 
właściwościom ściągającym, bakteriobójczym  
i przyspieszającym gojenie stokrotka jest cenną 
rośliną kosmetyczną.

» WYCIĄG Z SZAROTKI
Wyciąg z szarotki bogaty w przeciwutlenia-
cze, ma bardzo potężne właściwości przeciw 
starzeniu się skóry. Posiada składniki aktyw-
ne właściwe zarówno dla skóry dojrzałej jak  
i młodej. Utrzymuje efekt świeżości i młodości... 
Te łagodzące i zmiękczające składniki aktywne 
sprawiają również, że jest to odpowiedni wybór 
w trosce o delikatną i uszkodzoną skórę.

» EPIDERMIST 4.0 ® - z morskim ekstraktem
Epidermist poprawia prawidłowe funkcje 
bariery fizycznej i chemicznej skóry oraz hy-
dro pamięć, dzięki czemu przywraca skórze  

naturalne funkcje obronne co pozwala jej od-
zyskać świeżość, blask i promienność. Umacnia 
swoistą zdolność skóry to samo nawadniania 
się, powierzchnia skóry jest wygładzona, a pory 
są mniej widoczne.

» Exopolymer Antarcticine®
Pomaga skórze w zatrzymaniu wody i zapobie-
ga wysuszeniu skóry. Zwiększa ilość keratyno-
cytów i fibroblastów, co przyspiesza regenera-
cję tkanek, a także umożliwia szybsze gojenie 
się ran. Zwiększa produkcję elastyny i kolagenu 
potrzebnych do działania odbudowującego  
i przeciwzmarszczkowego. Zmniejsza głębo-
kość zmarszczek, szczególnie na czole i wokół 
oczu.

» EKSTRAKT Z PAPROCI WODNEJ  
- 3M3 Whiteris G®
Melanina jest aktywnym składnikiem reduku-
jącym, który działa na rzecz bardziej świetlistej 
cery.
Zmniejsza przebarwienia oraz działa na skórę 
w sposób rozświetlający.

» OLEJEK Z PESTEK WINOGRON
Olej z pestek winogron jest niezwykle bogatym 
źródłem witaminy E i zarazem jednym z najsil-
niejszych antyutleniaczy. Używany w pielęgna-
cji skóry dojrzałej i zniszczonej. Zawarte w nim 
polifenole zwiększają jego skuteczność, chro-
niąc przed działaniem wolnych rodników oraz 
zapobiegając procesowi starzenia się skóry. Bo-
gaty w kwas linolowy, posiada również właści-
wości odbudowujące i regenerujące dla skóry.

» ZIELONA GLINKA – Exchanger®
Dzięki swoim niezwykłym właściwościom dzia-
ła leczniczo na skórę... Dezynfekuje, zmniejsza 
aktywność gruczołów łojowych oraz produkcję 
sebum, absorbuje bakterie i toksyny, zamyka 
pory, przyspiesza gojenie się ran. Skóra nabiera 
świeżego i zdrowego wyglądu. 
Pozytywnie wpływa na skórę dojrzałą, znisz-
czoną lub skłonną do zmarszczek. Odżywia ją, 
wzmacnia i regeneruje, co zapobiega powsta-
waniu nowych zmarszczek.

» OLEJEK Z KONOPII
Działa przeciw starzeniu się skóry, ma właści-
wości regenerujące i rewitalizujące. Dzięki za-
wartości nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
zapobiega atakom wolnych rodników oraz 
zwiększa regenerację tkanek skóry. Zmniejsza 
utratę wody i zabezpiecza skórę przed odwod-
nieniem.
Ujędrniający i zmiękczający, zachowuje ela-
styczność i młodość Twojej skóry.

» KWAS HIALURONOWY
Kwas hialuronowy powszechnie zwany „eliksi-
rem młodości...” Wykazuje właściwości wygła-
dzające, likwiduje zmarszczki oraz poprawia 
elastyczność skóry. Działa przeciwzapalnie, 
regeneruje nabłonki, oraz skórę właściwą.  
Hamuje powstawanie obrzęków. Preparaty 
zawierające kwas hialuronowy przyspieszają 
cofanie się zmian potrądzikowych, takich jak 
przebarwienia czy nierówności naskórka. Na-
turalny kwas hialuronowy zwalcza suchość 
skóry.

Zielnik



» EKSTRAKT Z KWIATU IRYSA
Ekstrakt z Irysa stymuluje aktywność komórek 
skóry oraz odgrywa ważną rolę w powstrzy-
mywaniu procesu starzenia się skóry. Pomaga 
zachować elastyczność suchej skóry, reguluje 
łojotok w przypadku skóry tłustej i uspokaja 
skórę wrażliwą. Jego aktywne składniki two-
rzą warstwę ochronną, która kształtuje skórę  
i przywraca jej blask.

» WODA Z KIWI
Owoc kiwi jest źródłem wielu witamin i mi-
nerałów. Sprawia, iż skóra jest nieskazitelna  
i pełna blasku. Posiada wiele właściwości:
• nawilża skórę,
• spowalnia procesy starzenia,
• rozjaśnia i przywraca blask,
• dodaje witalności, skóra staje się gładka  
i miękka w dotyku,
• ściera martwy naskórek
• zmniejsza cienie pod oczami
• zmiękcza skórę i przywraca jej elastyczność,
• pomaga w walce ze skórą suchą i popękaną.

» Lipactif Inca Inchi wo ®
To olejek, który pomaga:
• poprawić funkcje ochronne skóry,
• utrzymać równowagę lipidów,
• zmiękczyć skórę,
• poprawić strukturę naskórka.

» WODA Z NATURALNIE  
ROSNĄCYCH JABŁEK
Znana ze swoich właściwości antyoksyda-
cyjnych, woda z naturalnie rosnących jabłek 
pomaga utrzymać naturalną barierę wilgoci 
skóry dla 24-godzinnego nawilżenia.
Jabłka sprawdzają się również w pielęgnacji 
anty-aging. Wygładzają drobne zmarszczki 
i lekko napinają skórę, a także przyspieszają 
proces regeneracji i pobudzają skórę do od-
nowy.

» WODA Z NATURALNIE  
ROSNĄCYCH MALIN
Cenne witaminy i minerały zawarte w mali-
nach znakomicie odżywiają skórę i regulują 
procesy w niej zachodzące. Maliny dostarczają 
skórze witaminę C, która wspomaga gojenie 
i regenerację a także pełni funkcję ochronną 
przed wolnymi rodnikami. Dzięki czemu skóra 
wolniej się starzeje i jest głęboko odżywiona. 
Woda z naturalnie rosnących malin orzeźwia 
i działa regenerująco dzięki zawartości flawo-
noidów. Natomiast zawarte w niej antocyjany 
posiadają właściwości przeciw utleniające.  
Ponadto rozświetla, dodaje blasku i sprawia, iż 
skóra wygląda zdrowo i promiennie.

» NATURALNE MASŁO MORELOWE
Nawilżające i bogate w witaminy A i E. Dzięki 
swoim odżywczym właściwością często sto-
sowane w walce z „upływem czasu” czyli sta-
rzeniem się skóry. Działa kojąco i rewitalizuje. 
Szybko się wchłania i sprawia, że skóra staje się 
gładka i delikatna.

» NATURALNA WODA MANDARYNKOWA
Mandarynki posiadają niezwykle wiele korzyst-
nych dla skóry właściwości. Dzięki zawartym  
w nich witaminom C i A – naturalnym  

przeciwutleniaczom, hamują działanie wolnych 
rodników odpowiedzialnych za proces starzenia,  
a także poprawiają kondycję skóry i chronią ją 
przed promieniami UV.

» NATURALNA WODA Z POMARAŃCZY
Pomarańcza jest owocem bogatym w witaminy 
i sole mineralne. Pomarańcza oczyszcza skórę, 
dodasz jej energii i sprężystości oraz likwiduje 
plamy i przebarwienia. Ma właściwości prze-
ciwzapalne, jak również jest naturalnym anty-
oksydantem. 
Regeneruje, odświeża, rozjaśnia i przywraca 
skórze blask.

» EKSTRAKT Z KWIATU LOTOSU
Kwiat lotosu obfituje w przeciwutleniacze, 
dzięki czemu doskonale i trwale odżywia skórę. 
Ma silne właściwości nawilżające, poprawia 
elastyczność oraz koloryt cery. Usuwa linie mi-
miczne, brązowe plamy i zmarszczki. Zapew-
nia skórze natychmiastowe nawodnienie. Jest 
antyoksydantem mającym kojące działanie na 
tkanki skóry.

» OLEJEK PALMAROSA
Nawilża wierzchnią warstwę naskórka, działa 
przeciwzmarszczkowo i ujędrniająco. Olejek 
stosowany antybakteryjnie, posiada właściwo-
ści lecznicze.

» OLEJEK PONGAMIA (Karanja)
Jest bardzo delikatny i lekki, o naturalnych 
antybakteryjnych właściwościach. Rozświetla  
i nadaje cerze zdrowego wyglądu. Dzięki dużej 
zawartości flawonoidów zapobiega powsta-
waniu przebarwień, chroni przed promienia-
mi UV, ma działanie przeciwzmarszczkowe.  
Pomaga utrzymać mikro-naczynka krwiono-
śne w dobrej kondycji oraz poprawić natlenie-
nie skóry. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe 
i wysoki poziom substancji niezmydlających 
pozwala zapewnić skórze dogłębne, długo-
trwałe nawilżenie.

» OLEJEK Z PESTEK MALIN
Olej uzyskiwany z nasion malin zawiera 98% 
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Przeciwzmarszczkowy przeciwutleniacz, który 
zwalcza wolne rodniki oraz pochłania znaczną 
ilość promieni UVA i UVB.

» OLEJEK RODE
Zmiękcza, ujędrnia i odnawia skórę. Nadaje jej 
zdrowego wyglądu. Wspomaga leczenie ran  
i poprawia wygląd głębokich blizn. Ma właści-
wości regenerujące, działa na przedwczesne 
starzenie.
Działa przeciw utleniająco.

» MASŁO SHEA
Masło shea jest wyjątkowo bogate w substan-
cje niezmydlające, posiada najcenniejszą część 
olejów roślinnych z działaniem regenerującym 
i ochronnym. Odżywia skórę, przyspiesza go-
jenie drobnych ranek. Bogate w witaminy A  
i E, które odmładzają i chronią skórę przed 
wolnymi rodnikami. Posiada również niezwy-
kłe właściwości ochronne, zwłaszcza chroni 
skórę przed zimnem, wiatrem i mrozem. 
 

» WYCIĄG ZE STEWI
Roślina ta zawiera witaminy z grupy B i wit. 
C oraz cenne minerały. Poprawia wygląd cery  
i pomaga przy redukcji zmarszczek – działa na 
drobne linie zmarszczek, dzięki opatentowane-
mu działaniu naciągającemu.

» OLEJEK ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW
Bardzo delikatny i przyjemny w aplikacji. Pozo-
stawia skórę aksamitną i miłą w dotyku.
Zmiękcza, odżywia, wzmacnia oraz zapobiega 
jej wysuszeniu. Aktywuje proces odnowy skóry.
Kojący, likwiduje swędzenie i podrażnienia.

» OLEJ TAMANU
Olejek posiada niezwykłe właściwości lecznicze 
dla skóry przesuszonej od słońca, popękanej  
i podrażnionej. Ponadto zwalcza wodne rodni-
ki, intensywnie regeneruje naskórek, redukuje 
blizny i pomaga w walce z rozstępami.

» OLEJEK Z HIBISKUSA
Zalecany jest do pielęgnacji skóry suchej  
i wrażliwej. Skutecznie nawilża oraz pomaga 
pozbyć się nieprzyjemnego uczucia suchości. 
Wytwarza barierę, która poprawia nawodnie-
nie. Zapobiega starzeniu się skóry, poprzez 
ujędrnianie oraz modelowanie.

» KOKTAJL WITAMINOWY NA PODSTAWIE 
SOKU POMARAŃCZOWEGO
Koktajl na podstawie dobroczynnych witamin 
(witamina C), odżywczych aminokwasów, 
kwasów owocowych i ochronnych flawonoidów 
cytrusowych – odżywia, nawilża i regeneruje...

» BIAŁA GLINKA
Zawiera liczne mikroelementy i sole mineral-
ne: krzemian glinu, aluminium, krzem, wapń, 
magnez, żelazo, potas oraz sód. Posiada wła-
ściwości ściągające, gojące i zabliźniające. 
Zamyka pory, rewitalizuje, działa odświeża-
jąco, odtruwa, oczyszcza, złuszcza, odżywia  
i wygładza.
Doskonała do skóry suchej i wrażliwej.

» WYCIĄG Z DZIKIEGO AKATU  
- Gatuline ® Skin Repair Bio ®
Aktywny ekstrakt jest pobierany z części rośliny 
nad ziemią (łodygi, liście i pąki) i stosowany  
w kosmetykach. Posiada właściwości regeneru-
jące i opóźnia procesy starzenia skóry.

» WODA Z KWIATÓW  
OCZARU WIRGINIJSKIEGO
Woda z kwiatów oczaru wirginijskiego, któ-
ry pobudza mikro krążenie, zalecana jest dla 
skóry wrażliwej i skłonnej do zaczerwienień.  
Ma działanie kojące i ściągające. Przyspiesza 
proces regeneracji skóry i skutecznie ją od-
mładza.
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