




















KREM POD OCZY Z EKSTRAKTEM Z KAWIORU

Multifunkcyjny krem pod oczy i na powieki, oparty na wyselekcjonowanych substancjach czynnych 
i komponentach organicznych. Ekstrakt z kawioru regeneruje uszkodzoną barierę ochronną skóry 
wokół oczu, promuje proces odnowy komórek oraz zwiększa produkcję kolagenu i elastyny. Olej 
morelowy naturalnie opóźnia oznaki starzenia, takie jak zmarszczki mimiczne, utrata jędrności 
czy matowienie cery, wykazuje również właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Pullulan 
– polisacharyd, który doskonale wiąże wodę w naskórku, nawilża i niweluje drobne zmarszczki. 
Tworzy matrycę na powierzchni delikatnej skóry, powodując jej natychmiastowe napięcie  
i ujędrnienie. Trehaloza o silnych właściwościach wiążących wodę trwale nawilża skórę wokół oczu. 
Emolient oliwkowy dodatkowo chroni przed nadmierną utratą wody z naskórka.

DLA KOGO? Cera potrzebująca: regeneracji, poprawy kolorytu, nawilżenia, odżywienia, 
ujędrnienia, wygładzenia oraz napięcia.

CAVIAR EXTRACT SERIES EYE LIFTING CREAM

Multifunctional eye and eyelid cream, based on selected active substances and organic components. 
Caviar extract regenerates the damaged protective barrier of the skin around the eyes, promotes 
the process of cell renewal and increases the production of collagen and elastin. Apricot oil naturally 
delays the signs of aging, such as mimic lines, crow’s feet, the loss of firmness or blotchiness, and 
also has anti-inflammatory and antioxidant properties. Pullulan - polysaccharide, which perfectly 
bonds water in the epidermis, moisturizes and eliminates fine lines. It creates a matrix on the 
surface of the delicate skin, resulting in immediate tension and firming. Trehalose, with strong water 
binding properties, permanently moisturises the skin around the eyes. The olive emollient also 
protects against excessive loss of water from the epidermis.

WHO IS IT FOR? Demanding skin that requires regeneration, colour improvement, 
hydration, nourishment, firming, smoothing and tension.

























SERUM INTENSYWNIE WYGŁADZAJĄCE 3D  
Z KWASEM HIALURONOWYM

Rewolucyjny eliksir z kwasem hialuronowym, którego nowatorska formuła wyznacza nowy wymiar 
profesjonalnej pielęgnacji skóry. Zawarty w serum usieciowany kwas hialuronowy nadaje skórze 
elastyczność i sprężystość oraz opóźnia proces starzenia i chroni przed wiotczeniem. Tworzy na 
skórze film hamujący proces TEWL – przeznaskórkową utratę wody. Pomaga zachować zdrowy  
i młody wygląd. Pozostawia skórę jędrną, nawilżoną i aksamitnie gładką.

DLA KOGO? Cera potrzebująca: mocnego i długoterminowego nawilżenia, ujędrnienia, 
wygładzenia, napięcia i poprawy elastyczności.

HYALURONIC ACID SERIES  

3D INTENSIVE FIRMING SERUM
A revolutionary elixir with hyaluronic acid, whose innovative formula sets a new benchmark for 
professional skin care. The crosslinked hyaluronic acid contained in the serum gives the skin 
elasticity and firmness and it delays the aging process and protects against flabbiness. It forms  
a film on the skin that inhibits the TEWL process -the transepidermal water loss. It helps to maintain 
a healthy and youthful appearance. It leaves the skin firm, moisturized and velvety smooth.

WHO IS IT FOR? Demanding skin that requires: strong and long-term moisturizing, firming, 
smoothing, tension and improved elasticity.













MASKA HIALURONOWA

Profesjonalna maska oparta na wyselekcjonowanych naturalnych składnikach aktywnych. 
Kwas hialuronowy łączy włókna kolagenu i elastyny w skórze właściwej i wiąże cząsteczki 
wody, zapewniając jej blask. Nawilża i napina skórę, wygładza drobne zmarszczki i nierówności. 
Minimalizuje stany zapalne i usuwa wolne rodniki. Pozostawia skórę jędrną, nawilżoną i aksamitnie 
gładką.

Maska jest tkaniną obficie nasączoną serum hialuronowym.

DLA KOGO? Cera potrzebująca: intensywnej regeneracji, nawilżenia, odżywienia oraz 
natychmiastowego wygładzenia.

HYALURONIC MASK

This professional mask is based on selected natural active ingredients. Hyaluronic acid combines 
collagen and elastin fibres in the dermis and binds water molecules, resulting in brilliant skin. It 
moisturizes and tightens the skin, smooths out small wrinkles and unevenness. It minimises 
inflammation and removes free radicals. It leaves the skin firm, moisturized and velvety smooth.
 

This fabric mask is generously soaked in hyaluronic serum.

WHO IS IT FOR: Demanding skin that requires: intensive regeneration, hydration, nutrition 
and immediate smoothing out.









KREM PRZECIWSTARZENIOWY 
Z EKSTRAKTEM Z PEREŁ 
Wielozadaniowy krem na dzień i na noc, przeznaczony do cery suchej skłonnej do przebarwień, 
bogaty w starannie wyselekcjonowane składniki naturalne. Oparty jest na znanym z licznych 
właściwości pielęgnujących wyciągu z pereł. Składniki aktywne z perły doskonale nawilżają  
i wyraźnie ujędrniają. Bioaktywny ekstrakt z lukrecji posiada silne właściwości łagodzące, wspomaga 
ochronę przed promieniowaniem UV. Hamuje działanie enzymu rozkładającego naturalny kwas 
hialuronowy w skórze, który odpowiada za jędrność i nawilżenie skóry. Zmniejsza aktywność 
melanocytów, komórek produkujących brązowy barwnik i tym samym redukuje tworzenie 
przebarwień skóry. Olej macadamia odbudowuje barierę hydrolipidową skóry, wygładza i działa 
przeciwzapalnie. Wyselekcjonowany ekstrakt z oliwki nadaje sprężystość i działa ochronnie. Woski 
z masła shea i oleju słonecznikowego doskonale regenerują i wygładzają cerę przez całą dobę.

DLA KOGO? Cera potrzebująca: nawilżenia, ujędrnienia, wygładzenia, napięcia oraz 
ochrony przed powstawaniem przebarwień.

PEARL GLOW SERIES ANTI-AGE CREAM
A multi-purpose day and night cream for dry skin which is prone to discoloration. The cream is rich 
in carefully selected natural ingredients. It is based on a well-known for its numerous properties 
ingredient- the pearl extract. The active ingredients from the pearl perfectly moisturize and firm. 
Bioactive liquorice extract has strong soothing properties, it supports the protection against UV 
radiation. It inhibits the action of an enzyme that breaks down natural hyaluronic acid in the 
skin, which is responsible for the firmness and hydration of the skin. It reduces the activity of 
melanocytes, meaning the cells that produce the brown pigment and thus reduces the formation of 
skin discoloration. Macadamia oil rebuilds the hydrolipid barrier of the skin, smooths and has anti-
inflammatory properties. Selected olive extract gives elasticity and protects. Shea butter wax and 
sunflower oil perfectly regenerate.

WHO IS IT FOR? Demanding skin in need of moisturizing, firming, smoothing, tension and 
protection against discoloration.





KREM NA DZIEŃ Z EKSTRAKTEM Z OLIWEK

Wysoko zaawansowany dogłębnie nawilżający i regenerujący krem na dzień oparty na 
nowatorskiej recepturze składników naturalnych. Dostarcza skórze składniki lipidowe, które są 
niezbędne do utrzymania miękkości i jędrności skóry. Olej z oliwek intensywnie odżywia, chroni 
przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, przeciwdziała procesom przedwczesnego 
starzenia i przyczynia się do odbudowy lipidowej bariery ochronnej skóry. Dzięki zastosowaniu 
naturalnych składników nawilżających skóra jest dobrze nawilżona. Ze względu na właściwości 
ochronne i łagodzące polecany jest także do cery naczynkowej.

DLA KOGO? Cera potrzebująca: regeneracji, nawilżenia, odżywienia, ujędrnienia oraz 
ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Polecany jest także do cery naczynkowej.

OLIVE EXTRACT SERIES DAY CREAM
A highly advanced deeply hydrating and regenerating day cream based on an innovative formula 
of natural ingredients. It provides the skin with lipid components that are necessary to maintain 
the softness and firmness of the skin. Olive oil intensively nourishes, protects against the negative 
effects of external factors, counteracts the premature aging processes and contributes to the 
reconstruction of the lipid protective barrier of the skin. Thanks to the use of natural moisturising 
ingredients, the skin is well hydrated. Due to its protective and soothing properties, it is also 
recommended for skin with capillary issues.

WHO IS IT FOR: Demanding skin requiring: regeneration, hydration, nourishment, firming 
and protection against external factors. It is also recommended for skin with capillary 
issues.












