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LETNIA AKCJA – REGENERACJA
Pragniesz znów poczuć się świetnie w swojej skórze i bez skrępowania odsłonić ją w nadchodzącym
sezonie bikini? Nic prostszego! Zaufaj kompleksowej pielęgnacji od Eveline Cosmetics,
a Twoja skóra odwdzięczy Ci się pięknym, promiennym wyglądem!
Wystarczą trzy produkty, a w tym roku i Ty zdążysz przed latem.

UJĘDRNIANIE
Formuła UJĘDRNIAJĄCEGO OLEJKU DO BIUSTU I CIAŁA
została oparta na tradycyjnej, egipskiej recepturze zawierającej
drogocenne olejki, miód, propolis i mleczko pszczele,
dzięki którym błyskawicznie nawilża i poprawia
elastyczność skóry.
Eveline Cosmetics, Egyptian Miracle, Ujędrniający olejek do biustu i ciała, 150 ml.

REDUKCJA CELLULITU
SLIM EXTREME 4D SCALPEL
to przełom w walce z niedoskonałościami ciała.
Formuła oparta na synergii najskuteczniejszych składników
aktywnych nowej generacji minimalizuje niedoskonałości,
redukuje cellulit i remodeluje sylwetkę, poprawiając elastyczność
skóry i zmniejszając nagromadzoną tkankę tłuszczową.
Na efekty nie musisz czekać, pojawią się już po 7 dniach!
Eveline Cosmetics, Slim Extreme 4D Scalpel, Turbo reduktor cellulitu, 250 ml.

3.

SŁOŃCE DOSTĘPNE OD RĘKI
Subtelnie opalone ciało wygląda na dużo smuklejsze i mniej na nim widać
niedoskonałości. Wypróbuj EKSPRESOWĄ PIANKĘ BRĄZUJĄCĄ
i oczaruj wszystkich letnią, równą opalenizną
bez smug i plam.
Eveline Cosmetics, Brazilian Body, Ekspresowa pianka brązująca do ciała, 150 ml.

*Eveline za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Drug), Sprzedaż ilościowa w sztukach w okresie IX 2019-VIII 2020 w kategorii: Kosmetyki antycellulitowe i ujędrniające.
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TROPIKALNY ZAWRÓT GŁOWY

Kwiaty i pnące rośliny zdominowały trendy w tym sezonie. Pojawiły się
w wielu wariantach: od malarskich, subtelnych i drobnych po wyraźne, kształtne i geometryczne. Kwieciste i egzotyczne wzory połączone
w kolorowe i zaskakujące kombinacje są więc na topie. Nie musimy
mieć oporów, jeśli chcemy zestawić ze sobą różnorodne motywy i printy w jednej stylizacji. Na przykład bluzki w róże czy maki ze spódnicą
w polne kwiaty. Możemy wykorzystać wszystkie kolory tęczy, neony
i barwy ziemi zarówno podczas słonecznych wakacji, jak i w miejskim
otoczeniu. Takie sukienki czy topy na ramiączkach lub z hiszpańskim
dekoltem będą wyglądać fantastycznie w połączeniu z opaloną i rozświetloną skórą oraz oryginalnymi akcesoriami. Tego lata mamy melanż
wzorów, który pozwoli nam poczuć się, jak w tropikach.

LETNI.
KOLAZ
TRENDÓW
S

Tekst, stylizacje i makijaże:
Paulina Popek

Stylistka wizerunku, wizażystka
i szkoleniowiec. Właścicielka
Pracowni Estilo Paulina Popek oraz
Estilo Paulina Popek PRO MAKEUP
SCHOOL
ul. Wita Stwosza 50, Rzeszów
www.estilopp.pl
IG @estilo_paulina_popek
FB @pracowniaestilopp

ezon letni w modzie obfituje w różnorodne desenie i wielobarwne miksy, które tworzą intrygujące stylizacje rodem z egzotycznych plaż, dżungli oraz kwitnących ogrodów. Połączenie niebanalnych wzorów, nasyconych kolorów z klasyką i miejską estetyką daje gwarancję stylu i powiew nowoczesności. Możemy dość
odważnie tworzyć kolaże z naszych ubrań lub ożywiać monochromatyczne stylizacje za pomocą wybuchowych
dodatków. Jest miszmasz kwiatów, pasów i afrykańskich klimatów oraz męska elegancja a także powrót do lat
dzieciństwa. Oto pięć trendów tego lata, którymi warto wzbogacić nasze outfity.

DRAPIEŻNE MOTYWY

Zwierzęce printy nigdy nie wychodzą z mody, a w tym sezonie w odświeżonym wydaniu są prawdziwym „must have”. Śmiało możemy łączyć ich różne desenie i odcienie, aby uzyskać intrygujący i niebanalny
„look”. Odpowiednio dobrane tkaniny sprawiają, że nasz wygląd jest
kobiecy, wyrafinowany i elegancki oraz dostosowany do każdej okazji
i pory roku. Wybieramy spośród wielu wariantów: lamparcie cętki, panterka, krokodyla lub wężowa skóra czy pręgi zebry i tygrysa. Te ostatnie
są wyjątkowo na topie w różnych połączeniach kolorystycznych oraz
w „total looku”. Jeśli chcemy je tylko jako dodatek, świetnie prezentują się z klasyką i neutralnymi barwami, czernią oraz złotem i bogatą
biżuterią. Torebka, buty lub chusta w cętki doda pazura i luksusowego
charakteru. Desenie zwierzęce w brązach i beżach na letnich bluzkach
i sukienkach podkreślą opaloną skórę i świetnie zagrają z naturalnymi
i plecionymi dodatkami – koszykami, słomkowymi kapeluszami oraz
espadrylami. Safari, dżungla i sawanna to kolejny cel naszej modowej
podróży.
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DYNAMIKA PASKÓW

Paski i prążki po raz kolejny opanowały letnie trendy i stylizacje. Są grube, drobne, kolorowe i czarno-białe. Zmienił się tylko nieco ich kierunek – bardziej pożądane są te pionowe i wyraziste oraz ułożone na
całym ubiorze. Mogą też być różnej grubości, barwne i artystyczne.
Modelują kształt sylwetki i mocno przykuwają uwagę, szczególnie jeśli zdobią suknię z falbaną lub cały damski garnitur. Biało-czarne lub
szare pasy świetnie uzupełnią neonowe dodatki, a pasiasta torebka,
kapelusz czy sandały wzbogacą prostą i jednobarwną stylizację. Super
elegancki jest także klasyczny, delikatny pionowy prążek na marynarce lub spodniach, który można przełamać innym wzorem lub paskami
w poziomie.

SKALA MAKRO
Styl „oversize” zadomowił się w modzie od kilku sezonów i wciąż
przenika przez wiele stylizacji. Większy rozmiar, luźny fason, swoboda, wygoda i nonszalancja to jest to, co nas w nim ujęło. Ubrania
udają, że są z męskiej szafy, trochę przestylizowane i przeskalowane. Umiejętnie zestawione nie zdeformują nam sylwetki, a dodadzą
szyku i klasy, jednocześnie gwarantując poczucie komfortu. Wybieramy większe żakiety z podkreślonymi ramionami, obszerne koszule,
szerokie garniturowe spodnie oraz bufiaste ramiona. Super modne
Sesja zdjęciowa:
Makijaż, stylizacja, opis: Paulina Popek / Pracownia Estilo Paulina Popek / www.estilopp.pl
Zdjęcia: Ryszard Kocaj / www.blackfox.pl / IG @ryszardkocaj
Fryzury: Justyna Urbanik / FB @rudaczeszehery

jest połączenie spodni z szerokimi nogawkami z dopasowaną górą
– krótką bluzką typu „crop top” lub body. Dla odważniejszych natomiast pojawił się outfit bieliźniany, kiedy koronkowe, sportowe oraz
dzianinowe staniki zastępują tradycyjne góry. Biżuteria w tym sezonie
również ma być wyrazista i w rozmiarze XXL.

PASTELOWO
Kochamy landrynki, sorbety i watę cukrową. Z nostalgią wracamy do
dziewczęcych sukienek w kolorze pudrowego i lila różu, bzu, mięty
i błękitu. Pastele przywodzą na myśl dzieciństwo i beztroskie wakacje.
Tego lata stawiamy na osłodzenie naszych stylizacji przez rozbielone
kolory żółci, różu, fioletu, pistacji, niebieskiego i bieli. Jasne falbanki,
drobne kwiatowe wzory, przeźroczyste tkaniny i taliowane fasony dodadzą dziewczęcości i wyraźnie odmłodzą.
Trendy tego lata powróciły z poprzednich sezonów w nowej odsłonie.
Dzięki temu pozwalają na eksperymenty i odświeżenie naszej garderoby. Mimo, że ich zmiksowane wzory i obszerne fasony wydają się
szalone, są dość uniwersalne i ponadczasowe. Dlatego bez obaw wybierajmy spośród nich coś dla siebie!

Modelka: Aleksandra Brzeżawska / IG @olabrzezawska
Sukienki, płaszcz, spodnie, marynarka: Sklep odzieżowy VIKTORIA, ul. Suszyckich 6, Boguchwała / FB @viktoriaboguchwala
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KREM ODPOWIEDNIO
DOBRANY DO POTRZEB
NASZEJ SKÓRY TO PODSTAWA
CODZIENNEJ PIELĘGNACJI.

SENSITIVE SKIN WOMAN
FACE CREAM SOLVERX

Krem do twarzy przeznaczony do skóry
wrażliwej dla kobiet. Formuła kremu
została wzbogacona innowacyjnym
kompleksem olejów z wiesiołka, lnianego, słonecznikowego z oliwą z oliwek.
Takie rozwiązanie zapewnia perfekcyjne
natłuszczenie skóry i wzmacnia płaszcz
hydrolipidowy.

REKLAMA
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BARWA SIARKOWA
KREM SIARKOWY
ŁAGODZĄCY
Z ALOESEM

Przeznaczony jest do wszystkich
typów skóry, które wymagają
równocześnie długotrwałego nawilżenia i pielęgnacji niwelującej
niedoskonałości skóry. Działa
nawilżająco i chroni skórę przed
utratą wody, przynosi natychmiastową ulgę wrażliwej cerze
z problemami.

MEDIC LABORATORY
HYALURONIC SERUM

Intensywnie nawilżające serum z kwasem
hialuronowym. Stosowane regularnie poprawia nawodnienie skóry przyczyniając się
do poprawy jej elastyczności i sprężystości.
Działa przeciwstarzeniowo. Do każdego
rodzaju cery.

ŁAGODZĄCY PÓŁTŁUSTY
BIO-KREM Z CZARNUSZKĄ
LIRENE

Doświadczone ekspertki Lirene stworzyły
linię BIO-kosmetyków wykorzystując
składniki aktywne, jakie kryją polskie
zioła. Opracowane w nowoczesnych
laboratoriach, zamknięte w skuteczne
wegańskie formuły sprawiają,
że każdego dnia będziesz
czuć się piękna w zgodzie z naturą!

ROYAL SNAIL SKONCENTROWANY KREM 50+
EVELINE COSMETICS

Dzięki filtrowanemu śluzowi ślimaka i izoflawonom sojowym znacznie redukuje widoczność zmarszczek i bruzd, poprawia napięcie
skóry. Kompleks biomimetycznych peptydów RIGIN® zwiększa
wyrazistość rysów twarzy, a heptapeptyd PEP-7REPAIR™ zwiększa
intensywność procesów regeneracyjnych, zachodzących w skórze.
Dzięki temu staje się ona lepiej odżywiona, widocznie gładsza
i jędrniejsza.

CELIA ALOE VERA

REWITALIZACJA
I REGENERACJA
NAWILŻENIE I ODŻYWIENIE

Seria kosmetyków o wyjątkowych właściwościach nawilżających i przeciwzmarszczkowych, odpowiednio dobranych do
potrzeb każdej skóry. Formuła z ORGANICZNYM ALOESEM,
która fenomenalnie regeneruje oraz łagodzi skórę. GLICERYNA
nawilża i chroni przed nadmierną utratą wody z naskórka. Linia
zawiera trzy rodzaje kremów dzienno-nocnych: lekki, półtłusty
i tłusty, a także krem
do rąk i kremo-żel do
ciała.
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NATURALNA WEGAŃSKA LINIA
DO PIELĘGNACJI TWARZY DELIA
COSMETICS

Nawilżający krem z sokiem z liści aloesu i olejem kokosowym.
Regenerujący krem z ekstraktem z babki
lancetowatej i z olejem kokosowym.
95% naturalnych składników.

ATOPIC SKIN FACE CREAM
SOLVERX

Krem do twarzy przeznaczony do skóry
atopowej. Dzięki zastosowaniu unikalnego
kompleksu olejów z czarnuszki, jojoba,
słonecznikowego z oliwą z oliwek oraz
masłem shea zapewnia perfekcyjne
natłuszczenie, odbudowując tym samym
płaszcz hydrolipidowy skóry.

ROSADIA KREM ROZŚWIETLAJĄCY NA DZIEŃ

Rozświetlający krem do twarzy na dzień. Przeznaczony do
codziennej pielęgnacji cery wrażliwej, dojrzałej lub naczynkowej.
Zawiera bogate w składniki aktywne oleje: z pestek winogron,
słonecznikowego i jojoba oraz witaminę E, które zapewniają
ochronę, optymalne nawilżenie i wygładzenie.

ECO KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ ORGANICZNA MALWA LIRENE

ECO krem nawilżający na dzień
zawiera 97% składników organicznych i pochodzenia naturalnego,
zapewniających głębokie i długotrwałe nawilżenie. Skóra odzyskuje blask oraz naturalny, zdrowy
wygląd. Polecany szczególnie dla
cery suchej i bardzo suchej.

DOVE RICH NOURISHMENT
KREM DO CIAŁA

Dove Rich Nourishment to intensywnie
nawilżający krem do całego ciała, który posiada przebadaną dermatologicznie formułę stworzoną z myślą o suchej i wrażliwej
skórze. Formuła kremu przywraca skórze
optymalny poziom nawilżenia, zdrowy
wygląd i utracony komfort.

ROZŚWIETLAJĄCY
KREM NA DZIEŃ
GDANSKIN ZIAJA

Zawiera nowatorski układ
substancji o wyjątkowej sile nawilżania. Długotrwale nawilża
warstwy naskórka, uszczelnia
barierę hydrolipidową. Zawiera
fotostabilne filtry promieniochronne SPF 15 ochrona
średnia anty-UVB i UVA.

KREM DO TWARZY
NA NOC NAWILŻANIE
I REGENERACJA
HERBAPOL

Idealnie nadaje się do
regularnej, codziennej pielęgnacji. Intensywnie nawilża
i regeneruje. Nadaje skórze
miękkości, przywraca jej sprężystość i wygładza, poprawia
i wyrównuje koloryt.

KAŻDA SKÓRA JEST INNA. JEJ POTRZEBY ZMIENIAJĄ SIĘ
WRAZ Z PORĄ ROKU, EMOCJAMI I WIEKIEM.
BIELENDA ECO SORBET KREM
NAWILŻAJĄCO-ROZŚWIETLAJĄCY NA
DZIEŃ I NA NOC

Wegański krem przeznaczony jest do pielęgnacji
skóry wymagającej nawilżenia i rozświetlenia. Wspomaga redukcję przebarwień oraz ogranicza migrację
wody z naskórka, delikatnie wyrównuje koloryt
i wygładza skórę.

NAWILŻAJĄCY KREM
DO TWARZY VEGAN
HEMP MARION

Krem do twarzy o aksamitnej, szybko wchłaniającej się
formule. Z każdą aplikacją
skóra zyskuje zdrowszy wygląd.
Efekt? Skóra wyraźnie nawilżona, ukojona i pełna blasku.
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BIELENDA BIKINI CHŁODZĄCA MGIEŁKA PO
OPALANIU

SKÓRA PEŁNA

SŁOŃCA

Łagodzi podrażnienia skóry
wywołane nadmiernym opalaniem.
Chłodzi, koi, nawilża i przynosi
skórze ulgę po nadmiernym kontakcie ze słońcem. Ma w sobie 15%
składników łagodzących – miąższ
z aloesu, mentol, alantoinę, glicerol
i d-panthenol. Lekka, nietłusta
konsystencja nie obciąża skóry i nie
klei się. Mgiełka przywraca komfort,
pozostawia przyjemne uczucie
ukojonego i schłodzonego ciała.

ROZŚWIETLAJĄCE KOSMETYKI
DELIA COSMETICS

Bronzing&Shine to wielofunkcyjny, upiększający i regenerujący złoty suchy olejek
do twarzy, ciała i włosów. Dzięki zawartości
złotych drobinek nadaje blasku dając efekt
skóry muśniętej słońcem.
Face&Body glow shape defined to rozświetlacz do twarzy, dekoltu i ciała o ultralekkiej, płynnej konsystencji, który idealnie
dopasowuje się do wszystkich karnacji dzięki
perłowo-złotym drobinkom.

EMULSJA OCHRONNA DLA NIEMOWLĄT
I DZIECI BARDZO WYSOKA OCHRONA
SPF 50+ PHARMACERIS
Wodoodporna emulsja ochronna w wygodnej multipozycyjnej
formie aplikacji to idealne rozwiązanie dla zachowania skutecznej ochrony przeciwsłonecznej dla delikatnej skóry dzieci
i niemowląt. Preparat na bazie fotostabilnych filtrów UVA i UVB,
o mechanizmie anty-UV, absorbującym promienie słoneczne, zapewnia wysoki stopień ochrony przed silnym nasłonecznieniem
i jego niekorzystnymi skutkami.

KOLASTYNA LUXURY BRONZE
DWUFAZOWY SAMOOPALACZ
W SPRAYU

ŻEL ŁAGODZĄCY PO
OPALANIU ZIAJA
SOPOT SUN

Łagodzi powierzchniowe
podrażnienia skóry wywołane
nadmiernym przebywaniem
na słońcu lub opalaniem
w solarium. Działa chłodząco,
uspokajająco i osłaniająco na
naskórek. Przynosi natychmiastową ulgę podrażnionej
skórze. Produkt testowany
dermatologicznie i alergologicznie. Zawiera kompres
łagodzący 3% D-panthenolu,
alantoinę, wapń.

KREM EXTRA NAWILŻAJĄCY
Z FILTREM SPF 50
AVA LABORATORIUM

Zapewnia efekt aksamitnej skóry i naturalnie brązową opaleniznę. Przed użyciem
dobrze wstrząśnij i spryskaj równomiernie,
aby uzyskać krycie, które nada skórze
naturalny, opalony kolor i pozostawi
piękny zapach. Specjalnie opracowany
jeden kolor dopasowuje się do wszystkich
odcieni skóry!

Działa antyoksydacyjnie. Chroni przed
fotostarzeniem skóry. Wzmacnia barierę
ochronną skóry. Stosowany regularnie
zapobiega przedwczesnemu starzeniu
się skóry. Zawarte w kremie składniki nawilżają i stymulują regenerację naskórka.

RODZINNA EMULSJA
DO OPALANIA DLA
DOROSŁYCH I DZIECI
SPF 30
Najwyższej jakości fotostabilny system filtrów UVA/UVB,
zapewnia skuteczną ochronę
przed oparzeniem słonecznym, zmniejsza ryzyko
wystąpienia alergii słonecznych oraz długoterminowych
uszkodzeń na poziomie skóry
właściwej. Lekka emulsja
zawiera peptydy pozyskiwane
z nasion bawełny, które zabezpieczają nawet niezwykle
delikatną skórę dzieci przed
niekorzystnym działaniem
słońca.

ALOESOVE ŻELOWA
REGENERACJA DO TWARZY,
CIAŁA I WŁOSÓW
Uniwersalny żel zawierający certyfikowany ekstrakt z aloesu, doskonale
nawilża, regeneruje i przeciwdziała procesom starzenia. Ekstrakt z miłorzębu
japońskiego uelastycznia, chroni przed
działaniem czynników zewnętrznych,
a naturalne olejki eteryczne łagodzą
podrażnienia i intensywnie regenerują.
Produkt stosowany może być na twarz,
ciało i włosy.
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KOLASTYNA COCONUT PARADISE
SUCHA MGIEŁKA OCHRONNA
SPF 30 LUB SPF 50

VIANEK ODŻYWCZO-WYGŁADZAJĄCY
PEELING DO CIAŁA

Zapewnia wysoką, natychmiastową, fotostabilną
ochronę przed szkodliwym działaniem promieni UV
oraz ochronę przed promieniowaniem podczerwonym (IR) i światłem widzialnym (VL). Ultralekka, sucha
w dotyku i piaskoodporna formuła.

Z drobno zmielonymi pestkami moreli oraz cukrem,
złuszcza zrogowaciały naskórek, wzmacnia i głęboko
odżywia. Olej z pestek moreli i rokitnikowy dostarczają
skórze dużej porcji witamin, dzięki czemu zyskuje ona
zdrowy koloryt i odpowiednią sprężystość. Apetyczny
zapach sprawia, że masaż skóry staje się przyjemnością,
a efekty widoczne są już po pierwszym użyciu.

NATURALNA EMULSJA
OCHRONNA DO TWARZY I CIAŁA
OD 1. DNIA ŻYCIA SPF 50 UVA UVB
LIRENE

Wegańska formuła została stworzona w 90%
ze składników pochodzenia naturalnego oraz
w 100% na bazie filtrów mineralnych. Tworzą
one na skórze odbijającą powłokę (jak lustro),
aby szkodliwe promieniowanie UV nie przenikało
do głębszych warstw skóry.

SPECTRUM PROTECT KREM
O SZEROKOPASMOWEJ OCHRONIE PRZED SŁOŃCEM DO TWARZY DLA DOROSŁYCH I DZIECI
SPF 50+ PHARMACERIS

Polecany do twarzy dla skóry delikatnej, wrażliwej, suchej, z tendencją do reakcji alergicznych i zmian barwnikowych – wymagającej
bardzo wysokiej ochrony przed intensywnym
nasłonecznieniem, oparzeniami słonecznymi
i szkodliwym promieniowaniem UVA/UVB,
światłem widzialnym i podczerwonym – stanowiących pełne spektrum promieniowania
docierającego do Ziemi.

PERFECTA JAMAICA
BRĄZUJĄCE MASŁO DO CIAŁA

Aksamitne masło do ciała stopniowo
i delikatnie nadaje skórze odcień słonecznej
opalenizny. Głęboko odżywia, intensywnie
nawilża i regeneruje skórę, zapewniając jej
doskonały wygląd. Jedwabista konsystencja
idealnie rozprowadza się na skórze, nie
pozostawia smug. Tropikalny, aromatyczny
zapach doskonale relaksuje zmysły.

MARZYSZ O PIĘKNEJ
OPALENIŹNIE? POWITAJ
SŁOŃCE BEZ OBAW O ZDROWIE SWOJEJ SKÓRY!

BIELENDA BIKINI
NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCY ŻEL
ALOESOWY PO OPALANIU DOYPACK

Przynosi skórze ulgę po kąpieli słonecznej. Bogactwo
składników chłodzących łagodzi i nawilża, podrażniony i poparzony naskórek. Zawiera 25% składników
nawilżająco-kojących: d-panthenol, alantoinę, sok
z liści aloesu, wodę kokosową, kwas hialuronowy,
glicerol i sorbitol. Przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu przez optymalne nawilżenie. Żel pozostawia
przyjemne uczucie ukojonej, gładkiej i miękkiej skóry.

SERIA HELLO SUN MARION

Seria Hello Sun została stworzona z myślą
o ochronie skóry po opalaniu. Zawarte w recepturach składniki aktywne chronią skórę przed
utratą nawilżenia, łagodzą podrażnienia spowodowane ekspozycją na słońce oraz wspomagają
utrwalenie opalenizny. W skład serii wchodzą: Łagodzący żel z aloesem, Regenerująca śmietanka,
Kojąca pianka 10% panthenol.
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SECRET ROSEWATER KREMOWY
ANTYPERSPIRANT
W SZTYFCIE DLA
KOBIET

BIELENDA MINTY FRESH FOOT
CARE MGIEŁKA ODŚWIEŻAJĄCA
(ANTYPERSPIRANT) DO STÓP

Odświeża, chłodzi i likwiduje nieprzyjemny zapach.
Lekka formuła błyskawicznie się wchłania i umożliwia stosowanie produktu bezpośrednio przed
założeniem obuwia oraz w ciągu dnia. Zawiera
chłodzący mentol i łagodzący panthenol. Mgiełka
sprawdzi się przy nadmiernym poceniu się stóp.

Dezodorant bez soli aluminium i alkoholu,
zawierający skuteczne składniki absorbujące pot
i hamujące rozwój bakterii, niwelujące jednocześnie nieprzyjemny zapach. Pozwala czuć się świeżo i komfortowo przez dłuższy czas. Dostępny
zapach kwiatowy i ziołowy.

ANANASOWY
ANTYPERSPIRANT
KONTROL ZIAJA

NOWOŚĆ!
O zapachu inspirowanym konopią. Przeciwdziała powstawaniu śladów na ubraniach oraz chroni przed
potem i przykrym zapachem aż do 72h.

Kolekcja Secret Fresh, która zapewnia zrównoważone
pH, została wzbogacona
o substancje nawilżające,
które pozostawiają skórę
gładką. Kremowy antyperspirant w sztyfcie Secret
jest przyjemnie suchy
a jednocześnie pomaga
eliminować nieprzyjemne
zapachy i mokre plamy
przez 48 godzin. Odkryj
niezawodną świeżość. To
najpopularniejsza marka
dezodorantów dla kobiet
w Stanach Zjednoczonych.

REXONA SEXY
BOUQUET ANTYPERSPIRANT W SZTYFCIE
DLA KOBIET

SYLVECO
NATURALNE DEZODORANTY

ANTYPERSPIRANT FA MEN PURE
CONTROL

Zawiera ulepszoną formułę zapewniającą skuteczną ochronę
przed potem i brzydkim zapachem aż do 48 godzin. Dzięki
technologii Motionsense™,
działa tym lepiej, im bardziej się
ruszasz. Mikrokapsułki Motionsense™ przylegają do skóry
pod pachami i podczas każdego ruchu pękają w wyniku
tarcia, uwalniając dodatkową
świeżość przez cały dzień.

Damski antyperspirant, który
zapewnia transparentną ochronę
i długotrwałe uczucie świeżości.
Łagodny dla skóry. Ekstrakt
z ananasa i aktywna kofeina są
kosmetycznym dopingiem dla
skóry. Soczysty zapach egzotycznych ananasów i fascynujące
formuły produktów gwarantują
intensywną, radosną i odświeżającą pielęgnację.

ANTY

SIĘGNIJ PO PERFEKCYJNY

PERSPIRANT

SECRET DELICATE
DEZODORANT
W SPRAYU DLA
KOBIET

ANTYPERSPIRANT FA MEN
SPORT ENERGY
BOOST

O zapachu imbiru
i cytryny. Przeciwdziała
powstawaniu śladów na
ubraniach oraz chroni
przed potem i przykrym
zapachem aż do 72h.

Niech nic nie stanie na
przeszkodzie, abyś przez
cały dzień czuła się świeżo.
Zapomnij o białych śladach
na ubraniach. Zamiast nieprzyjemnego zapachu ciała,
przez cały dzień będzie Cię
otaczać odprężający, świeży
aromat. Nie zawiera soli
aluminium. To najpopularniejsza marka dezodorantów dla
kobiet w Stanach Zjednoczonych.

GILLETTE COOL WAVE
ANTYPERSPIRANT
W ŻELU DLA MĘŻCZYZN

SPRAW SOBIE SKUTECZNY ANTYPERSPIRANT, ABY
CIESZYĆ SIĘ ŚWIEŻOŚCIĄ I KOMFORTEM PRZEZ CAŁY DZIEŃ!

ADIDAS PRO
INVISIBLE

Nowy bezkompromisowy antyperspirant
dla ludzi aktywnych.
Pełna koncentracja
na zadaniu. Zignoruj
przeszkody. Bez śladów
i przykrego zapachu.
System ochrony przeciw śladom i potowi,
niezawodna ochrona
przed poceniem oraz
pewność, że nie będzie
białych plam na twoich
czarnych ubraniach,
ani żółtych na białych.
Ochrona anty-bakteryjna
zapewnia 48-godzinną
ochronę przed przykrym
zapachem zwalczając
99,9% bakterii odpowiedzialnych za jego
powstawanie podczas
wysiłku fizycznego.

Nie maskuj nieprzyjemnego zapachu
- zneutralizuj go. Gillette zapewnia
skuteczną i długotrwałą ochronę
przed potem w formie lekkich, orzeźwiających zapachów, abyś mógł czuć
się czysto i świeżo przez cały dzień.

ANTYPERSPIRANT FA
FRESH+DRY

O zapachu zielonej herbaty. Z technologią przeciwdziałającą śladom
na ubraniach. Zapewnia ochronę
przed poceniem i przykrym zapachem aż do 48h. Bez alkoholu.

DEZODORANT
GET SPIRITUAL ANTYPERSPIRANT
W KULCE

Nowość z kojącą
kwiatową nutą zapachową.
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SPEŁNIJ
PRAGNIENIE
SWOJEJ
SKÓRY
ECO MASŁO DO CIAŁA
KIEŁKI OWSA & OLEJEK
Z KONOPI REGENERACJA LIRENE
Regenerujące masło o lekkiej
konsystencji opartej na wegańskich i naturalnych składnikach
aktywnych. Wzmacnia naturalną
barierę i zapobiega utracie wody
z naskórka, pozostawia skórę
gładką i miękką w dotyku.

PERFECTA PLANET
ESSENCE BALSAM DO
CIAŁA

Balsamy do ciała inspirowane bogactwem naszej planety. Zawierają
naturalne wyciągi ze specjalnie wyselekcjonowanych roślin, mające
dobroczynny wpływ na skórę. 97%
składników jest pochodzenia naturalnego, pozostałe 3% zapewnia
przyjemność, trwałość i najwyższą
jakość produktów.

AVA LABORATORIUM ZŁOTY
KREM OPALIZUJĄCY

Krem opalizujący opracowany został na bazie kremu karotenowego z dodatkiem złotych drobinek rozświetlających
skórę. Dzięki zawartym substancjom biologicznie czynnym
– witaminom z grupy B i beta-karotenowi, krem regeneruje
i nawilża skórę, przywraca elastyczność i gładkość, poprawia koloryt.

BOGATE MASŁO DO CIAŁA
PEONY BLOSSOM MARION

Masło do ciała o silnym działaniu
nawilżającym i subtelnym zapachu
peonii. Daj się przenieść w stan błogości i spokoju, który otuli Twoje ciało
i zmysły! Nanieś na oczyszczoną skórę
i delikatnie masuj. Pozostaw do całkowitego wchłonięcia.

SYLVECO KOJĄCY
BALSAM DO CIAŁA

Balsam do ciała z ekstraktami z brzozy białej oraz
krwawnika pospolitego
przeznaczony do codziennej
pielęgnacji skóry podrażnionej, wymagającej regeneracji
i ukojenia. Regularne stosowanie sprawia, że odzyskuje
ona właściwe, długotrwałe
nawilżenie i równowagę,
staje się bardziej odporna
na działanie szkodliwych
czynników.

BALTIC HOME SPA FIT
MUS NAWILŻAJĄCY DO
CIAŁA ZIAJA

Mus nawilżający do ciała niweluje
i zapobiega przesuszeniu skóry,
a dodatkowo zawiera składniki
aktywne o działaniu ujędrniającym i antycellulitowym. Posiada
przyjemny, egzotyczny zapach
mango.

PERFECTA
KREM-BOOSTER EXTRA
OILS

Intensywnie nawilżający i odżywiający krem booster o mocy 4 olejków młodości: arganowego, który
znakomicie regeneruje i odmładza
oraz przeciwdziała wiotczeniu
skóry; olejku marula – doskonale nawilżającego i nadającego
skórze zdrowy wygląd; olejku
jojoba, dzięki któremu skóra
jest zregenerowana, ujędrniona,
odżywiona i aksamitnie gładka
oraz olejku monoi de tahiti, który
nawilża i zmiękcza, a także chroni
przed czynnikami zewnętrznymi.

DOVE INTENSIVE NOURISHMENT - BALSAM
DO CIAŁA

To idealne rozwiązanie dla skóry, która każdego dnia wymaga
starannej opieki. Jego wysoce skuteczna, nietłusta, kremowo-olejkowa formuła łączy w sobie bogaty krem i olejek o odżywiającym działaniu, dzięki którym zapewnia suchej skórze
pielęgnację niezbędną do przywrócenia jej gładkości.

24K GOLD MLECZKO
Z DROBINKAMI
ZŁOTA EVELINE
COSMETICS

Luxury Gold & Caviar Therapy
– unikalny kompleks z naturalnym kawiorem i 24-karatowym
złotem, bogaty w witaminy
i mikroelementy, spektakularnie poprawia jędrność
skóry, przyspiesza procesy
regeneracji komórek, odmładza i zapobiega wiotczeniu.
Zapewnia skórze przesuszonej, szorstkiej, podrażnionej
natychmiastową ulgę i komfort. Bogate w ekskluzywne
składniki aktywne gwarantujące intensywną regenerację, dogłębne odżywienie
i długotrwałe nawilżenie.

ATOPIC SKIN
BODY BALM
SOLVERX

ROZŚWIETLAJĄCY ZŁOCISTY
KREM DO TWARZY I CIAŁA
COCONUT SHINE LIRENE

Rozświetlający krem o wegańskiej formule
zawierającej 90% składników pochodzenia naturalnego idealnie podkreśla
opaleniznę. Mineralne pigmenty odbijają
światło i nadają skórze promiennego
blasku. Krem wyrównuje koloryt, wygładza
oraz kamufluje niedoskonałości. Bogata
formuła zapobiega utracie wody z naskórka, przenika w głębsze warstwy skóry
zapewniając jej optymalne nawilżenie.

Balsam do ciała przeznaczony do skóry atopowej.
Dzięki zastosowaniu
unikalnego kompleksu
olejów z czarnuszki,
jojoba, słonecznikowego
z oliwą z oliwek oraz
masła shea zapewnia
perfekcyjne natłuszczenie skóry. Produkt zawiera innowacyjny kompleks
kwasu laktobionowego
i kwasu glicyryzynowego,
który łagodzi podrażnienia, stany zapalne świąd
oraz zapewnia mocne
nawilżenie skóry.
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NATURA

ODŻYWKI GLISS 7SEC

To moc natury w walce o zdrowe
włosy – ponad 90% składników
odżywek jest pochodzenia
naturalnego, a 99% opakowania
pochodzi ze zrecyklingowanego
plastiku. Wyjątkowe odżywki, które
zapewniają efekt intensywnej
regeneracji już w 7 sekund bez
obciążania włosów, zmieniają
w trakcie aplikacji konsystencję
z płynu w krem.

ZAMKNIĘTA W POJEMNICZKU

ATOPIC SKIN PIANKA DO
HIGIENY INTYMNEJ SOLVERX

Delikatna pianka do codziennej higieny
i pielęgnacji okolic intymnych dedykowana dla osób od 3. roku życia z problemami skóry atopowej. Bazuje na naturalnych
składnikach myjących z kokosa, które
łagodnie myją i regenerują najwrażliwsze
części ciała oraz przywracają równowagę
pH skóry.

ODMŁADZAJĄCY ECO OLEJEK DO
TWARZY VEGE RÓŻA DAMASCEŃSKA
LIRENE

Odmładzający eco olejek zawiera 100% składników
pochodzenia naturalnego, w tym 15,5% składników
organicznych o działaniu przeciwzmarszczkowym
i odżywczym. Skuteczność działania oraz bezpieczeństwo stosowania potwierdzone w badaniach.

RICH COCONUT
MULTI-NAWILŻAJĄCY KREM DO
TWARZY EVELINE COSMETICS

Skoncentrowana, wegańska formuła, bazująca
w 97% na składnikach pochodzenia naturalnego
i organicznym olejku kokosowym, błyskawicznie
przywraca skórze odpowiedni poziom nawodnienia, wydobywając z niej naturalny blask. Nawilżający koktajl mineralny skutecznie minimalizuje
objawy podrażnienia i zaczerwienienia, poprawia
koloryt oraz redukuje ślady zmęczenia.

BARWA
NATURALNA
SZAMPON LNIANY
WZMACNIAJĄCY

Inspirowany tradycyjnym
zabiegiem laminowania
włosów słabych i łamliwych
odwarem z siemienia lnianego. Szampon skutecznie
oczyszcza i nadaje włosom
miękkość i nawilżenie
oraz jedwabistą gładkość.
Nakładany na skórę
głowy odżywia ją i łagodzi
podrażnienia. Obecność
kondycjonującej biotyny
widocznie poprawia stan
włosów i skóry głowy.

ODKRYJ TO, CO MOŻE ZAPROPONOWAĆ CI NATURA! ZAPOZNAJ SIĘ
Z OFERTĄ DROGERII SEKRET URODY.
BIELENDA SWEET LIPS ODŻYWCZY
BALSAM DO UST W SZTYFCIE
MIÓD + OLEJ MIGDAŁOWY

AVA BOTANICAL HITECH
LIFTINGUJĄCY KREM
DO TWARZY

Odżywczy balsam do ust pielęgnuje spierzchnięty
i suchy naskórek. Likwiduje uczucie suchości, wygładza i zabezpiecza je przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Produkt posiada formułę opartą na
naturalnych składnikach.

Emulsja wielokrotna, chroni
i wydłuża działanie składników
aktywnych, działa na głębsze
warstwy skóry, a przełomowa mikronizacja zwiększa ich wnikanie
i intensyfikuje efektywność ich
działania. Zastosowany w kremie
naturalny, czysty antyoksydant
Taksyfolina liftinguje i napina
skórę oraz wygładza zmarszczki.
Dodatkowo zastosowana w kremie
śnieżna alga, zielony kawior oraz
alga laminaria, znacząco nawilża
i odżywia skórę.

SYLVECO KREM BRZOZOWY
Z BETULINĄ

Powstał na bazie wyłącznie naturalnych
składników. Jest przeznaczony do codziennej
pielęgnacji każdego rodzaju skóry, przede
wszystkim wrażliwej i skłonnej do uczuleń. Zawiera głównie substancje aktywne – betulinę
i kwas betulinowy, uzyskiwane z kory brzozy
– które mają właściwości łagodzące i regenerujące podrażnienia.

NAWILŻAJĄCY KREM NA DZIEŃ I NA
NOC KIEŁKI OWSA - WKŁAD KREMU
LIRENE

Marka Lirene wprowadziła nowatorskie podejście do
tematu ekologii w branży kosmetycznej stworzone
w duchu LESS WASTE – serię Lirene Jestem ECO.
To kompleksowa pielęgnacja oparta na bogactwie
składników pochodzących z pędów, kiełków oraz
pąków roślin, składająca się z trzech unikalnych
kremów dopasowanych do różnych potrzeb oraz
uzupełniającej pielęgnacji olejkowej i odżywki dla
wrażliwej skóry okolicy oczu oraz ust. Formuły kremów zamknięte zostały w specjalnie zaprojektowanych wymiennych pojemniczkach, które – kupowane
osobno – stanowią wkład do słoiczka kremu.

PERFECTA BIO KOLAGEN
PRZECIWZMARSZCZKOWE KREMY
DO TWARZY
Linia odmładzających kosmetyków z vegańskim
kolagenem z marchewki. Receptury wzbogacone zostały olejem z konopi. Poprawiają nawilżenie i zwiększają elastyczność skóry. Cera staje
się miękka i jedwabiście gładka. Chronią przed
szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.
Aż 98% użytych składników jest pochodzenia
naturalnego. Linia składa się z kremów dzienno-nocnych 40+, 50+ i 60+ oraz kremu pod oczy
40/50+.

KOSTKA MYJĄCA
SCHAUMA 3W1

Do włosów, ciała i twarzy.
Głęboko oczyszczająca
formuła z węglem i glinką. Do codziennego stosowania. Bez silikonów,
surfaktantów, sztucznych
barwników. Wegańska
formuła. Opakowanie
w 100% bez plastiku,
w 100% do recyklingu.

OLEIQ OLEJ Z OPUNCJI FIGOWEJ

Olej z opuncji figowej otrzymuje się w procesie
tłoczenia na zimno nasion opuncji kaktusowej.
Należy do jednych z najdroższych i najbardziej
skutecznych olejów w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Jest cennym źródłem nienasyconych
kwasów tłuszczowych, witaminy E i fitosteroli.
Intensywnie nawilża, regeneruje, łagodzi podrażnienia. Wykazuje silne działanie antyoksydacyjne, przez co uodparnia skórę na działanie
czynników zewnętrznych.

PERFECTA BUBBLE TEA
ŻELE POD PRYSZNIC

Nowa linia skoncentrowanych żeli pod prysznic
inspirowana popularnymi napojami BUBBLE TEA.
Odkryj atrakcyjne owocowe fuzje i zachwyć się
intensywnymi, egzotycznymi zapachami. Zrelaksuj
się, otulając swoje ciało delikatnie aksamitną pianą.
Poczuj wyjątkowe bąbelki na swojej skórze! Dodatkowy efekt nawilżenia zapewniają hydrożelowe kulki
rozcierające się w czasie mycia. Spraw sobie chwilę
relaksu dla ciała i zmysłów!
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PIERRE RENE PROFESSIONAL
PODKŁAD ADVANCED LIFT

KREM BB HEALTHY
MIX BOURJOIS

Podkład liftingujący dający natychmiastowy efekt odmłodzenia skóry już po
pierwszej aplikacji. Ekskluzywna, zaawansowana technologicznie formuła wzmacnia
naturalną barierę ochronną skóry. Głęboko
wygładzające ekstrakty roślinne pełniące
funkcję naturalnego botoksu (z kwiatu Spilanthes Acmella) oraz witaminy A, E i PP
poprawiają jędrność i gęstość skóry.
Zapewnia ochronę SPF 15.

Krem BB wzbogacony w witaminy C, A, E i B5 o lekkiej formule
zapewniający 24h nawilżenia
skóry. Rozświetla skórę i pomaga niwelować oznaki zmęczenia
nadając skórze świeży blask.

MAKEUP REVOLUTION
5D MASCARA

Nowa maskara od Revolution, której właściwości mają
szerokie spektrum: ekstremalnie wydłuża i zagęszcza
rzęsy, podkręca je i unosi, definiuje oraz z łatwością pokrywa każdą rzęsę nawet przy jednej warstwie. Badania
konsumenckie potwierdziły drastyczne wydłużenie, podkręcenie i uniesienie. Dodatkowo zauważono całodniową trwałość maskary. Potwierdzono, że wystarczy tylko
jedna warstwa i zaprzeczono, aby maskara transferowała się na powiekę lub odbijała.

WONDER MATCH
LUKSUSOWY PODKŁAD
WYGŁADZAJĄCY
EVELINE COSMETICS

CELIA
MASKARY
VOLUME
LASH I BIG
LASH

Wyjątkowy, sensoryczny podkład stworzony, aby spełnić wszystkie oczekiwania
współczesnych kobiet. Luksusowa tekstura
i konsystencja błyskawicznie tuszuje niedoskonałości skóry, usuwa oznaki zmęczenia i nadaje nieskazitelne wykończenie
makijażu. Idealna trwałość do 24H, również
w trudnych warunkach.

BB KREM WYRÓWNUJĄCY KOLORYT
LIRENE

Krem BB to doskonałe połączenie makijażu i pielęgnacji.
Idealnie wtapia się w skórę,
wyrównując koloryt (93%*)
jednocześnie aktywnie dbając
o jej optymalne nawilżenie
(82%*). Subtelnie matuje
i delikatnie rozświetla dając
efekt naturalnej i zdrowo wyglądającej cery (89%*), która
promienieje pięknem.

CATRICE
MASKARA POGRUBIAJĄCA
I UNOSZĄCA
RZĘSY LIFT UP
VOLUME & LIFT

BB AKTYWNY KREM
NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY NORMALNEJ, SUCHEJ
I WRAŻLIWEJ
ZIAJA

Wyrównuje koloryt skóry
i podkreśla jej naturalny
odcień. Ukrywa zaczerwienienia, przebarwienia
i rozszerzone pory. Delikatnie
matuje i wygładza nierówności naskórka. Chroni
przed promieniowaniem UV
i fotostarzeniem. Nawilża,
uelastycznia oraz łagodzi
podrażnienia.

KOBIECOŚĆ
W LETNIM STYLU

Długie, mocno podniesione i gęste rzęsy
– o tym marzymy.
A dzięki nowemu,
wegańskiemu
tuszowi do rzęs LIFT
UP Volume & Lift
nasze marzenia się
spełniają. Technologia podnoszenia rzęs
sprawia, że rzęsy są
podkręcone i uniesione już po jednej
aplikacji.

Perfekcyjna
stylizacja rzęs!
Nowe wyjątkowe
tusze do rzęs
Celia, zapewniające idealne
wydłużenie oraz
pogrubienie rzęs,
dla podkreślenia
i wydobycia
naturalnego
piękna. Maskary
dostępne ze
szczoteczką
klasyczną lub silikonową. Znajdź
swój pożądany
efekt!

ESSENCE
I LOVE EXTREME CRAZY
VOLUME
WATERPROOF

Kultowy już tusz do
rzęs I love extreme
crazy Volume teraz
w wersji wodoodpornej. Dzięki wyjątkowo
dużemu pędzelkowi
kremowa konsystencja w ultra czarnym
kolorze pokrywa
każdą pojedynczą
rzęsę i zapewnia
mega objętość już po
jednej aplikacji.

VIANEK ŁAGODZĄCY KREM DO TWARZY BB SPF 15 JASNY

Lekki, wielofunkcyjny krem do pielęgnacji na dzień, zawierający tylko filtry fizyczne
(tlenek cynku i dwutlenek tytanu), chroni skórę wrażliwą i podrażnioną przed szkodliwym działaniem promieni UV. Naturalne pigmenty ujednolicają koloryt, korygują
drobne niedoskonałości i rozświetlają cerę.

WZMACNIAJĄCA BAZA
POD TUSZ DO RZĘS
VARIÉTÉ LASHES SHOW
EVELINE COSMETICS

Baza pod tusz zapewnia rzęsom dodatkowe wzmocnienie i objętość. Baza
w połączeniu z tuszem do rzęs VARIÉTÉ
spektakularnie wydłuża, podkreśla i zagęszcza rzęsy. Nakładana pod maskarę,
poprawia efekt i przedłuża trwałość makijażu rzęs bez efektu kruszenia!

MASKARA NEW LOOK 3D
LASHES

NOWE SPOJRZENIE NA MAKIJAŻ OCZU.
TRÓJWYMIAROWE RZĘSY PRZEZ CAŁY
DZIEŃ? Wybierz wyjątkową maskarę, którą
pokochało już wiele kobiet na świecie!
Dzięki ultralekkiej formule nadaje rzęsom
głęboki czarny kolor, fantastycznie wydłuża,
idealnie rozdziela i dodaje objętości.
Stożkowa, silikonowa szczoteczka pomoże
dotrzeć nawet do najdrobniejszych rzęs.
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IT’S REAL MATT WEGAŃSKI PODKŁAD MATUJĄCY

Świetnie nawilża i odżywia skórę!
Zawiera pielęgnujące składniki aktywne - witaminy E, B3 oraz odżywczy
ekstrakt z grejfruta, dzięki którym skóra staje się aksamitna i naturalnie
promienna. Dostępny w 6 kolorach – do każdego rodzaju skóry.

MASKARA DIVINE LASHES BLACK
MAX FACTOR

Sprawia, że rzęsy zwiększają swoją objętość z każdą kolejną warstwą. Dzięki kremowej, lekkiej konsystencji i wyjątkowo miękkiej szczoteczce podczas aplikacji nie tworzą się
grudki. Tusz wzbogacony o wzmacniający rzęsy panthenol
nie rozmazuje się ani nie kruszy. Jest przebadany okulistycznie i odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe.

CASHMERE ILLUMINATED
MAKE-UP

Fluid rozświetlający z efektem MOON
BLINK w naturalny sposób wyrównuje
koloryt cery. Lekka, kremowa konsystencja jest niezwykle przyjemna w aplikacji,
doskonale kryje, bez efektu maski.
MOON BLINK FORMULA - mineralny
pył z kamienia księżycowego maskuje
oznaki zmęczenia i stresu. Sprawia, że
cera wygląda świeżo i zdrowo. HIGH
LONG LASTING FORMULA - odporna
na ścieranie nawet podczas noszenia
masek ochronnych.

PIERRE RENE
PROFESSIONAL
KRYJĄCY BŁYSZCZYK
DO UST COVER GLOSS

Błyszczyk do ust o mocnym kolorze i satynowym wykończeniu.
Intensywnie kryjąca, kremowa
formuła sprawia, że usta pozostają niesamowicie błyszczące,
wyrafinowane i podkreślone
kolorem przez długi czas. Olejek
arganowy dodatkowo pielęgnuje
i nawilża usta sprawiając, że są
gładkie i kuszące.

PIERRE RENE
PROFESSIONAL
BRONZING POWDER

Profesjonalny puder brązujący
o bardzo lekkiej strukturze umożliwiającej łatwą aplikację i jednolity,
długotrwały efekt bez poprawek.
Bogaty w perłowe pigmenty
wychwytujące promienie światła,
nadające skórze gładkość i rozświetlenie. Kosmetyk został zaprojektowany z myślą o każdej tonacji
skóry – od jasnej do ciemnej!

SUBTELNIE PODKREŚL
URODĘ I ODKRYJ SWOJE
WAKACYJNE OBLICZE!
CATRICE PALETY CIENI DO POWIEK PRO
LAVENDER BREEZE & PRO PEACH ORIGIN SLIM

Kolejne palety z kolekcji PRO! Dwie nowe propozycje kolorystyczne,
dzięki którym stworzysz niezapomniany makijaż - zamknięte w wysokiej
jakości papierowym etui. Paleta Lavender Breeze kusi delikatnymi, pudrowymi odcieniami fioletu i liliowego, dzięki czemu jest wręcz idealna do
uzyskania pastelowego makijażu oczu. Paleta Peach Origin łączy kobiece,
łagodne odcienie brązu i brzoskwini z chłodniejszymi tonami niebieskiego
i szarości. Każda z palet oferuje 14 mocno napigmentowanych cieni do
powiek o matowym, połyskującym lub metalicznym wykończeniu.

BŁYSZCZYK DO UST
Z OLEJKIEM ARGANOWYM
OH MY GLOSS! RIMMEL

Pozwól mu uwieść swoje usta naturalnie
wyglądającym kolorem i spektakularnym efektem pielęgnacyjnym. Dzięki
zawartości olejku arganowego oraz
witaminy E, Twoje usta będą przyjemnie
nawilżone i odżywione. Dodatkowo
błyszczyk posiada lekką, nielepiącą się
formułę.

ESSENCE BŁYSZCZYK EXTREME
SHINE VOLUME

Niezbędny dla pięknych ust z efektem „wet
look“. Ten błyszczyk w sposób widoczny wypełnia usta – i to bez dodatku silikonów, mikroplastików, alkoholu i olejku. Oprócz popularnego
efektu zwiększającego objętość, gama oferuje
trzy inne korzyści: odcienie od 01, 04, 06 i 09
zapewniają maksymalną objętość, odcienie od
101, 104 i 105 zapewniają ekstremalny efekt wypełnienia, a odcień 201 reaguje na indywidualną
wartość ph ust, nadając im naturalny blask.
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spożycie 4-5 porcji owoców i warzyw, gdzie warzywa powinny
stanowić ¾, zaś owoce ¼ zalecanej porcji. Cennym składnikiem
dostarczanym przez warzywa jest potas. W upalne dni następuje
jego znaczna utrata wraz z potem. Aby uzupełnić poziom potasu
warto sięgnąć po pomidory, seler, banany, jabłka, morele i brzoskwinie. Spośród owoców, w trakcie gorących dni, najlepiej wybrać arbuzy, truskawki i czereśnie. Są cennym źródłem witamin
i substancji odżywczych a jednocześnie nawet w 90% składają się
z wody, przez co doskonale nas nawadniają.
W upalne dni ciężkostrawne dania warto zamienić na lekkie sałatki. Do ich przygotowania można wykorzystać sałatę, roszponkę, rukolę, szpinak, pomidory i ogórki. Smacznym pomysłem jest
połączenie z owocami takimi jak: arbuz, truskawka, brzoskwinia
i pomarańcza. Aby uzyskać pełnowartościową sałatkę należy dodać produkty będące źródłem białka: ser, chude grillowane mięso, jajko lub rybę.

ANETAKRĘGLICK
KRĘGLICKA
A
ANETA
AMBASADORKAA MARKI
MARKI YOSKINE
AMBASADORK
YOSKINE

PRZEPIS NA FIT SAŁATKĘ Z ARBUZEM:
•

Tekst:

Poradnia Dietetyczna
Barbara Matejska

ul. Lewakowskiego 1a/2 Rzeszów
tel. 694 460 690
Instagram: dietetyk_matejska
www.dietetyk-matejska.pl

DIETA
NA LATO

– JAK PORADZIĆ SOBIE Z UPAŁAMI?

W

letnie dni, gdy temperatura przekracza 30
stopni, zazwyczaj szybciej się męczymy, tracimy apetyt i jesteśmy narażeni na odwodnienie. Aby
cieszyć się doskonałym samopoczuciem, szczególnie
warto zadbać o spożywanie odpowiednich produktów i napojów, które zapewnią dobrą kondycję naszego ciała i umysłu.
Istotną rolę w zachowaniu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej odgrywa odpowiednie nawodnienie. Woda stanowi 60%
masy ciała dorosłego człowieka i jest niewątpliwie kluczowym
składnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, aby dorosłe
osoby spożywały każdego dnia 30 ml wody na kilogram masy
ciała. Oznacza to, że dorosła osoba o wadze 60 kg powinna wypijać około 1,8 litra wody dziennie, a w trakcie upałów odpowiednio
zwiększyć spożycie w zależności od aktywności fizycznej.

CO PIĆ?

Powszechnie uznaje się, że najlepszym płynem do nawadniania
organizmu jest woda. Może być to woda mineralna (nisko- lub
średniozmineralizowana), źródlana lub z kranu ( jeśli jest dobrej ja-

kości). Najlepiej pić ją małymi łykami przez cały dzień. Organizm
nie jest w stanie przyswoić jednorazowo zbyt dużej ilości wody,
stąd też wypicie kilku szklanek wody na raz nie będzie odpowiednio nawadniać organizmu, w przeciwieństwie do wypicia tej samej wody przez cały dzień małymi łykami. Spośród innych płynów
w ostatnich latach dużą popularność zyskuje woda kokosowa. Zawiera około 20 kcal w 100 g produktu. Dodatkowo jest bogatym
źródłem potasu. Zawiera sód, magnez, wapń, fosfor i chlor. Wodę
kokosową możemy stosować, jako napój izotoniczny podczas intensywnego wysiłku fizycznego.
Napój izotoniczny możemy przygotować w warunkach domowych. Doskonale zastąpi „sklepowy” napój i świetnie nawodni nas
w trakcie upałów. Przepis jest bardzo prosty: do 0,5 litra wody należy dodać sok z połowy cytryny, łyżkę miodu i dużą szczyptę soli.

PO JAKIE PRODUKTY
WARTO SIĘGNĄĆ W UPALNE DNI?

Podstawą letniej diety powinny być sezonowe warzywa i owoce.
Dostarczają niezbędnych witamin, minerałów i przeciwutleniaczy oraz działają orzeźwiająco. Warto pamiętać o odpowiednich
proporcjach. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami rekomenduje się

•

Potrzebujesz 200 g arbuza, 50 g sera feta, 5 pomidorków
koktajlowych, pół małej papryki, ogórka, oliwę z oliwek ze
szczyptą pieprzu i opcjonalnie z ząbkiem czosnku.
Wykonanie: arbuza, fetę i paprykę pokrój w kostkę, ogórka w plasterki, pomidorki koktajlowe przekrój na połówki.
Wszystkie składniki wymieszaj i polej oliwą z oliwek przyprawioną pieprzem i przeciśniętym ząbkiem czosnku. Opcjonalnie można dodać rukolę lub roszponkę.

W TROSCE O SKÓRĘ

W czasie upałów, kiedy intensywnie eksponujemy swoje ciało
na promienie słoneczne, podstawą diety powinny być warzywa
i owoce bogate w witaminę A, C i E oraz naturalne przeciwutleniacze, które chronią skórę przed wolnymi rodnikami.
Witamina C chroni włókna kolagenowe, zapobiega przebarwieniom skóry i poparzeniom słonecznym. Wspomaga regenerację
skóry. Najwięcej znajdziemy jej w czarnych porzeczkach, truskawkach, natce pietruszki, czerwonej papryce i owocach cytrusowych.
Witaminy A i E zapewniają prawidłową regenerację naskórka,
dzięki czemu pozwalają na budowanie trwałej opalenizny. Dobrym źródłem tych witamin jest oliwa, tran, awokado, masło i jajka.
Efekt delikatnej, złocistej opalenizny uzyskamy spożywając warzywa i owoce bogate w beta-karoten. Naturalnym jego źródłem są
żółte, pomarańczowe i czerwone owoce i warzywa, takie jak marchew, pomidory, papryka, dynia, brzoskwinie, melon, morele. Beta-karoten zapobiega powstawaniu zmian pigmentacyjnych, chroni skórę przed negatywnym działaniem promieni UV, przyśpiesza
proces opalania i nadaje skórze złocisty odcień oraz regeneruje
skórę i neutralizuje działanie wolnych rodników.
Nieodłącznym elementem naszej diety podczas opalania powinien być likopen. To silny przeciwutleniacz, który chroni skórę
przed wolnymi rodnikami, przez co opóźnia procesy starzenia się
i wpływa korzystnie na ogólną kondycję skóry. Likopen znajdziemy we wszelkich przetworach pomidorowych, np.: passacie pomidorowej, ketchupie, pomidorach poddanych działaniu temperatury (zupa pomidorowa i sosy).
Podsumowując, podczas upałów powinniśmy zmienić nie tylko
naszą garderobę, ale również zmodyfikować naszą dietę. Warto
sięgać po sezonowe owoce i warzywa w trosce o dobre samopoczucie, ale również świetną kondycję skóry i długotrwałą, złocistą
opaleniznę.

BIO COLLAGEN

BIO COLLAGEN
100% NATURALNY MORSKI KOLAGEN

Przeciwzmarszczkowe kosmetyki z czystym kolagenem
morskim i japońskimi wodorostami Kombu działają niczym
100%
NATURALNY
MORSKI KOLAGEN
wypełniający
skórę “mikrozastrzyk”.

Przeciwzmarszczkowe kosmetyki z czystym kolagenem
morskim i japońskimi wodorostami Kombu działają niczym
yoskine.com
wypełniający skórę “mikrozastrzyk”.
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SŁONECZNY

POWIEW LEKKOŚCI
GLISS MASKA NAWILŻAJĄCA 4W1
SCHWARZKOPF

Z proteinami soi i masłem kakaowym do
zniszczonych i suchych włosów. Zapewnia
włosom równowagę nawilżenia oraz wzmacnia je
i zabezpiecza przed łamliwością. 96% składnikow
pochodzenia naturalnego.

BARWA ZIOŁOWA®
KOKTAJL ZIOŁOWY

Regularne stosowanie wcierek ziołowych połączone z delikatnym masażem skalpu pobudza włosy
do wzrostu i wzmacnia je. Koktajl Ziołowy Barwa
Ziołowa® przeznaczony jest do pielęgnacji włosów
wypadających i osłabionych. Regularnie stosowany
na kilka minut przed myciem silnie regeneruje
zniszczone włosy, odżywia osłabione cebulki i hamuje proces wypadania.

CELIA SZAMPON I MASKA
REGENERUJĄCO-WZMACNIAJĄCE

Zawarte w masce naturalne składniki aktywne
wnikając w głąb włosa dostarczają niezbędnych
elementów odżywczych i odbudowują strukturę włosów. Dzięki temu maska zapewnia im
odpowiedni poziom nawilżenia, a także przywraca
sprężystość i elastyczność. Szampon przeznaczony jest do każdego rodzaju włosów, szczególnie
słabych i nadmiernie wypadających, a także
przetłuszczających się. Idealny dla osób
o wrażliwej skórze głowy.

BIOLAVEN PEELING DO SKÓRY
GŁOWY

Odświeżający, cukrowy peeling do skóry głowy
z ksylitolem, zmielonymi pestkami winogron
i kwasem salicylowym. Delikatnie złuszcza i skutecznie oczyszcza, redukując przy tym nadmiar
sebum. Odżywia i stymuluje cebulki włosów do
szybszego wzrostu.

BALTIC HOME SPA FIT
MGIEŁKA DO CIAŁA
I WŁOSÓW ZIAJA

Orzeźwiająca mgiełka do ciała
i włosów. Perfumowana zapachem
inspirowanym rytmem, tańcem
i akrobatyką. Pachnie nasyconym
aromatem mango. Zapewnia
przyjemne uczucie odprężenia.
Sprawdza się w upalne dni oraz po
ćwiczeniach i treningach.

BARWA NATURALNA EKSPRESOWA
ODŻYWKA OCTOWA NABŁYSZCZAJĄCA

Uwielbiana przez blogerki beauty odżywka do włosów
zainspirowana tradycyjnymi, domowymi zabiegami
płukania włosów octem jabłkowym przywraca włosom
naturalny blask i zdrowy wygląd. Zamknięta w wygodnej
butelce z atomizerem, nowoczesna i lekka formuła odżywki bez spłukiwania wykorzystuje w swoim działaniu
właściwości octu jabłkowego w idealnej kompozycji
z maceratami owoców moreli, jabłka i brzoskwini.

CAMELEO ANTI DAMAGE
DELIA COSMETICS

Keratynowy szampon wzbogacony o botaniczne ekstrakty i biomimetyczną keratynę
Kerestore 2,0 TM. do codziennej pielęgnacji jest natychmiastowym ratunkiem dla
zniszczonych włosów. Włosy będą nawilżone, odżywione i lśniące.

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW
NAWILŻAJĄCY SZAMPON DO
WŁOSÓW

Szampon z mlekiem kokosowym pomaga
nawilżać włosy. Nie zawiera parabenów,
barwników, silikonów ani parafiny. 90%
składników pochodzenia naturalnego (woda
oczyszczona oraz składniki pochodzenia
naturalnego poddane ograniczonej obróbce).
Bezpieczny dla włosów farbowanych.

CAMELEO GREEN

Wygładzająca linia do pielęgnacji
włosów niesfornych i pozbawionych
blasku. Vegańska formuła wzbogacona
o olej konopny, naturalne składniki
i minerały, dzięki którym Twoje włosy
odzyskają zdrowy wygląd, pełen blasku
i witalności.

SERIA MOISTURE DO
WŁOSÓW SUCHYCH
I OSŁABIONYCH SYOSS

Formuła z KOMPLEKSEM AMINOKWASÓW i WODĄ KLONOWĄ
zapewnia efekt nawilżenia, przeciwdziałając suchości włosów do 48h.
Odżywia włosy bez obciążania oraz
przywraca im miękkość i blask.
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LATO TO TRUDNY CZAS DLA WŁOSÓW. JAK O NIE DBAĆ,
ABY PO URLOPIE BYŁY ZDROWE I PIĘKNE?
SZAMPON DO WŁOSÓW
SŁABYCH, WYPADAJĄCYCH
ORAZ TŁUSTYCH ATOPIC
SKIN SOLVERX
Szampon o konsystencji emulsji
przeznaczony do pielęgnacji włosów
słabych, wypadających oraz tłustych
przy atopowym zapaleniu skóry głowy
lub łuszczycy. Zawarty w produkcie
kompleks 12 ekstraktów z ziół powoduje wzmocnienie włosów, odżywienie
oraz zahamowanie ich wypadania.
Olej lniany, alantoina oraz pantenol
powodują, że skóra głowy jest właściwie nawilżona, uczucie pieczenia oraz
świąd zostają skutecznie zniwelowane.
Wyselekcjonowana kompozycja składników myjących łagodnie i skutecznie
oczyszcza włosy i skórę głowy.

KERATYNOWA
ODŻYWKA
CAMELEO DELIA
COSMETICS

Intensywna pielęgnacja
włosów zniszczonych
z biomimetyczną keratyną Kerestore 2,0 TM,
dodatkowo wzbogacona
o BOTANICAL COMPLEX – fuzję ekstraktów
pochodzenia naturalnego
– włosy stają się jeszcze
bardziej nawilżone
i wzmocnione.

ODŻYWKI BŁYSKAWICZNE MARION
NATURA SILK

Dwufazowa formuła odżywek
MARION NATURA SILK
łącząca naturalne ekstrakty
z polimerami zmiękczającymi
włosy, przywraca witalność
oraz piękny i zdrowy wygląd.
Receptury zawierające
jedwab i prowitaminę B5
tworzą inteligentny układ,
chroniący przed szkodliwym działaniem czynników
zewnętrznych.

KOKOSOWA MGIEŁKA TWARZ
+ WŁOSY SPF 15 BIELENDA
BIKINI

Kokosowa mgiełka zapewnia podstawową ochronę (SPF 15), jest wodoodporna
i chloroodporna. Lekka, transparentna
formuła sprawdza się przy aplikacji na twarz
i na włosy. Nowoczesna, wygodna butelka,
z ergonomicznym antypoślizgowym wcięciem pod palce, nakryta jest kapem, który
eliminuje ryzyko otwarcia się produktu.

DOVE CLARIFY&HYDRATE SZAMPON
DELIKATNIE OCZYSZCZAJĄCY

Nowa linia Dove Clarify&Hydrate delikatnie oczyszcza i nawilża włosy, by każdego dnia cieszyć się ich
siłą i zdrowym wyglądem. Linia ta wzbogacona jest
aktywnym węglem, znanym ze swoich właściwości
oczyszczających. Formuła szamponu pozbawiona jest
siarczanów (SLS, SLES), zawiera łagodne substancje
myjące, które od nasady aż po samej końce dokładnie oczyszczają włosy z codziennych zanieczyszczeń.

H-NUTRIMELIN SZAMPON
RESTRUKTURYZUJĄCY
DO WŁOSÓW SUCHYCH
I ZNISZCZONYCH
PHARMACERIS

Szampon o wzmocnionej formule
odżywczej łączy doskonałe właściwości oczyszczające z intensywną
regeneracją i ochroną przed wysuszeniem struktury włosa. Odżywcza
receptura, o wysokim współczynniku
tolerancji, posiada pH neutralne dla
skóry.

HEAD & SHOULDERS
MENTHOL FRESH SZAMPON
PRZECIWŁUPIEŻOWY

Zwalcza główną przyczynę łupieżu, zapewniając do
72 godzin ochrony przed białymi płatkami, suchością i swędzeniem skóry (widoczne oznaki łupieżu,
przy regularnym stosowaniu; swędzenie związane
z łupieżem). Szampon przeciwłupieżowy Menthol
oczyszcza, zapewniając uczucie mentolowej świeżości i sprawia, że włosy są pięknie nawilżone.
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WODA TOALETOWA
JAMES BOND 007 MEN

Klasyczna elegancja w połączeniu
z najnowszymi trendami – oto woda
toaletowa James Bond 007 dla mężczyzn. Nieoficjalny bohater wśród zapachów. Pełen bondowskiej charyzmy.
Bezkompromisowy, o orzeźwiającej
mocy i autentycznie wyjątkowy. Dla
mężczyzn dynamicznych, pewnych
siebie, którzy zmierzają prosto do celu.

DUETUS KREM DO TWARZY
NA DZIEŃ

Lekki krem przeznaczony do codziennej pielęgnacji, o właściwościach matujących. Zawiera
bogaty w witaminy olej z pestek winogron,
a także regulujący wydzielanie sebum i pracę
gruczołów łojowych olej konopny. Ekstrakt
z korzenia łopianu w połączeniu z witaminami E
i B3 oraz węglem aktywnym to silny kompleks
składników antyoksydacyjnych.

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ,
ABY ZADBAĆ O SWÓJ WYGLĄD!

SZAMPON SYOSS MEN
CLEAN&COOL

Uwzględniają szczególne potrzeby męskiej skóry i kompleksowo troszczą się o twarz i ciało. Ich wyróżnikiem
jest regeneracja, łagodzenie i kojenie mikrouszkodzeń,
powstających na skórze mężczyzny. Codzienna pielęgnacja produktami Dax Men zapewnia także nawilżenie i redukcję zmarszczek.

AXE DARK TEMPTATION ŻEL
POD PRYSZNIC

DO WŁOSÓW NORMALNYCH
I PRZETŁUSZCZAJĄCYCH SIĘ.
Chłodząca formuła z MENTOLEM
orzeźwia skorę głowy i pozostawia
uczucie odświeżonych włosów,
bez pozostałości po przetłuszczeniu i stylizacji.

MĘSKI
KOSMETYK

DAX MEN NOWOCZESNE
KOSMETYKI PIELĘGNACYJNE
DLA MĘŻCZYZN

Poznaj nowe żele pod prysznic Axe z unikalną technologią z dodatkiem prebiotyków.
Ciesz się świeżością, która trwa przez wiele
godzin. Axe Dark Temptation to delikatny,
słodki zapach z nutką pikanterii. Połączenie
gorącej czekolady, bursztynu i ziaren czerwonego pieprzu pobudza zmysły.

BIELENDA OFM CANNABIS – KREM
SILNIE NAWILŻAJĄCY

Krem wykazuje działanie silnie nawilżające i odświeżające. Produkt przywraca skórze witalność
oraz likwiduje uczucie nieprzyjemnego napięcia
i suchości naskórka. Zawiera Cannabidiol i Kofeinę, które radzą sobie z obniżoną jędrnością skóry
oraz widocznymi objawami zmęczenia i napięcia.
Lekka formuła kremu szybko się wchłania i nie
pozostawia tłustej warstwy na skórze. Dodatkowo
kosmetyk działa przeciwzmarszczkowo.

ŻEL POD PRYSZNIC
2W1 DO CIAŁA
I WŁOSOW FA MEN
PURE RELAX

NOWOŚĆ!
O zapachu konopi. Korpus
butelki wykonany w 100 %
z plastiku z recyklingu (poza
nakrętką).
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LIPIDOWY ŻEL MYJĄCY Z FORMUŁĄ
ANTYBAKTERYJNĄ I OCHRONĄ MIKROBIOMU DO CIAŁA PHARMACERIS
Żel skutecznie i delikatnie oczyszcza skórę całego ciała, a dzięki łagodnej formule, zgodnej z fizjologicznym
pH skóry, nie narusza jej równowagi hydrolipidowej.
Specjalnie dobrana, bogata kompozycja składników
aktywnych niweluje nieprzyjemne uczucie napięcia,
przynosząc ulgę silnie przesuszonej skórze, która szybko odzyskuje komfort i odpowiedni poziom nawilżenia.

DUETUS ŻEL POD PRYSZNIC
I SZAMPON 2W1

Uniwersalny żel myjący do ciała i włosów do codziennego stosowania o świeżym, ziołowym aromacie. Zawiera
łagodne składniki oczyszczające, nawilżającą glicerynę
oraz ekstrakt z kwiatów malwy o właściwościach zmiękczających i łagodzących. Skutecznie myje, bez efektu
przesuszenia, nie podrażnia nawet najbardziej wrażliwej
skóry. Posiada fizjologiczne pH, pozostawia ciało i włosy
nawilżone, odświeżone i pachnące.

Jednorazowa maszynka, która zapewnia nawet do 10 komfortowych
goleń? To możliwe dzięki maszynce
Gillette Blue3 z 3 chromowanymi
ostrzami podążającymi za konturem
twarzy i ruchomej główce, która
dopasowuje się do kształtów twarzy. Jej aktywowany wodą pasek
nawilżający Lubrastrip zapewnia
gładki poślizg.

SENSITIVE SKIN
MEN AFTER
SHAVE BALM
BALSAM PO
GOLENIU
SOLVERX

Balsam po goleniu
przeznaczony do skóry
wrażliwej dla mężczyzn.
Dzięki zastosowaniu
unikalnego kompleksu olejów z wiesiołka
i oleju lnianego zapewnia
perfekcyjne natłuszczenie
skóry. Innowacyjna synteza ekstraktu z krwawnika, lukrecji oraz kwasu
laktobionowego wywołuje
efekt regeneracji i nawilżenia skóry, a także
doskonałe łagodzenie
podrażnień.

GILLETTE BLUE3
JEDNORAZOWA
MASZYNKA DO GOLENIA
DLA MĘŻCZYZN, 6 SZTUK

AVA ECO MEN BALSAM WYSZCZUPLAJĄCY
MĘSKI BRZUCH I TALIĘ

Balsam wyszczuplający przeznaczony dla mężczyzn pozwala
na szybką redukcję tłuszczu z miejsc takich jak brzuch oraz talia. Posiada właściwości napinające oraz wygładzające, modelując męską sylwetkę. Najlepszej jakości składniki przyśpieszają utratę tłuszczu w najbardziej problematycznych miejscach,
zwiększając pewność siebie oraz atrakcyjny wygląd.

MATUJĄCA PASTA
DO WŁOSOW GOT2B
BEACH BOY

Nieważne czy Twoje włosy
mają być potargane, poskromione czy proste - najważniejsze, że są matowe i bardzo
mocno utrwalone! Wskazówka: stosuj na suche lub wilgotne włosy. Rozetrzyj produkt
w dłoniach i wystylizuj pasma
włosów tak, jak chcesz.

YEGO ŻEL ACTIV POD PRYSZNIC
DLA MĘŻCZYZN

Orzeźwiający żel pod prysznic o precyzyjnym
działaniu nawilżającym i nowoczesnej recepturze.
Skutecznie myje i pielęgnuje skórę. Doskonale
nawilża i nie powoduje podrażnień. Nie narusza
naturalnego pH i warstwy ochronnej naskórka.

Wybielająca formuła pasty Blend-a-Med Luxe
ze sproszkowanym węglem drzewnym
jest bezpieczna dla szkliwa.
Usuwa nawet do 100% przebarwień* oraz
zapobiega ich powstawaniu przez 24 godziny**.
• Głęboko wnikająca piana aktywnie usuwa przebarwienia
powierzchniowe w trudno dostępnych obszarach jamy ustnej.
• Pasta bezpieczna dla szkliwa. Wzmacnia szkliwo dzięki
zawartości fluoru.
• Aktywnie chroni przed przebarwieniami powierzchniowymi
przez 24 godziny*.
• Ma świeży, miętowy smak dla długotrwałej świeżości.
*przebarwienia powierzchniowe
**przy szczotkowaniu dwa razy dziennie

Przyspiesz rezultaty
wybielania zębów dzięki
kuracji wybielającej
Blend-a-med 3DWhite Luxe
Whitening Accelerator.
Produkt ten jest przeznaczony do stosowania
po myciu zębów pastą
Blend-a-med 3DWhite
Luxe Perfection.
Jego formuła przyspiesza
usuwanie przebarwień
powierzchniowych i tworzy
warstwę ochronną, która
pomaga zapobiegać powstawaniu nowych przebarwień
na zębach przez 24 godziny,
przy szczotkowaniu dwa
razy dziennie. Stosować po
użyciu pasty do zębów.

• Intensywne wybielanie poprzez usuwanie przebarwień powierzchniowych i pielęgnacja szkliwa
• Z 6 x większą mocą usuwania przebarwień w porównaniu ze zwykłą pastą 3D White
• Przyspiesza usuwanie przebarwień powierzchniowych
i pomaga chronić przed powstawaniem nowych przebarwień nawet przez 24 godziny
• Formuła bezpieczna dla szkliwa
• Kuracja przyspieszająca wybielanie zębów do stosowania po użyciu pasty do zębów
• Smak waniliowo-miętowy

