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Nareszcie masz do dyspozycji rozwiązanie, które umożliwi Ci pozamiatanie podłogi i umycie jej jednym przyrządem. Zestaw startowy
Swiffer zawiera 8 grubych suchych ściereczek, które przyciągają i zatrzymują nawet 3 razy więcej brudu, kurzu i włosów niż tradycyjne szczotki
do zamiatania. Można używać go do wycierania drobnego kurzu, którego nie udało się usunąć odkurzaczem lub przy doraźnym sprzątaniu, aby
uniknąć konieczności częstego, dokładnego czyszczenia. Jak? Dlaczego? Grubość ściereczek oraz ich specjalnie zaprojektowana tekstura
w połączeniu z działaniem elektrostatycznym pozwalają zebrać cały kurz i zatrzymać go w tkaninie. Ale to nie wszystko. Po usunięciu kurzu
czas umyć podłogę. Zestaw startowy zawiera również trzy mokre chusteczki. Mokre chusteczki do podłóg dokładnie rozpuszczają brud
i zanieczyszczenia, a następnie wchłaniają je, pozostawiając świeży zapach czystości. Co więcej, obrotowa końcówka 360° mopa Swiffer pozwala
dokładnie wyczyścić cały dom, w tym trudno dostępne miejsca, takie jak powierzchnie pod lodówką, kuchenką czy zmywarką, pod łóżkami,
kanapami, a także w rogach i zakamarkach, do których zwykłe szczotki do zamiatania i mopy nie są w stanie dotrzeć.

PRZYCIĄGA I ZATRZYMUJE
KURZ, WŁOSY I ALERGENY

Pożegnaj się z kurzem, brudem oraz włosami i powitaj prawdziwą czystość. Miotełki do kurzu Swiffer doskonale przyciągają i zatrzymują
kurz, włosy oraz alergeny roztoczy. Świetnie sprawdzają się też przy sprzątaniu kociej i psiej sierści dzięki tysiącom puszystych włókien pokrytych
cienką powłoką. Miotełki do kurzu Swiffer składają się z włókien o unikalnej budowie, które dostosowują swój kształt w taki sposób, by dotrzeć
do wszystkich zakamarków i pomóc Ci pozbyć się kurzu i włosów z praktycznie każdej powierzchni bez rozprzestrzeniania ich po domu.
Przydatne wskazówki: Zestaw do usuwania kurzu nadaje się do zbierania sierści, którą zwierzęta domowe stale gubią. Świetnie spisuje się również
wtedy, gdy któryś z domowników ma alergię na kurz. Działa tak dobrze, że możesz nawet polubić sprzątanie. Miotełki do kurzu Swiffer
są przeznaczone do użytkowania z rączką marki Swiffer.
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NAJLEPIEJ CI
W KOLORZE

G

dybym właśnie malowała Twój portret, użyłabym precyzyjnie dobranej palety barw. Twoich barw. Obraz wstawiłabym w ramę, która idealnie do tej palety pasuje i powiesiłabym go w miejscu, z którym
stworzy harmonijną całość. Dzięki temu dzieło zaprezentuje się w pełnej krasie. Właśnie na tym polega
analiza kolorystyczna :)

Analogia z obrazem to nie przypadek. Swoje początki analiza kolorystyczna ma właśnie w malarstwie, a jako jej ojca często wskazuje się
Johanna Ittena, szwajcarskiego malarza, wykładowcę, teoretyka koloru. Itten jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, że paleta kolorów w naszej urodzie pokrywa się z paletą barw określonej pory roku. Jego idea
była następnie rozwijana i doskonalona, a powstała w ten sposób analiza 4 pór roku, od lat 70. przebija się do masowej świadomości. Jeśli
kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy jesteś Wiosną, Latem, Jesienią czy
Zimą, to właśnie z tego systemu analizy korzystałaś (dziś używamy jego
zmienionej i rozbudowanej wersji, ale o tym przeczytasz dalej).

REKLAMA

Must have!

NOWOŚĆ
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DLACZEGO ANALIZA DZIAŁA?

Sama doskonale wiesz, że nie wszystkie barwy pasują do siebie w równym stopniu. Kiedy ze sobą współgrają, wyglądają pięknie, a ich połączenie jest efektowne i przyjemne dla oka. Ale kiedy kolory do siebie
nie pasują, nagle wręcz “gryzą się” ze sobą, walczą o uwagę, wzajemnie odbierając sobie swój urok, a ich zestawienie może powodować
duży dyskomfort.
Jak też już wiemy, twoja uroda to pewna spójna paleta barw: cery, oczu,
włosów, ust itd.
Dokładając do tej palety kolor sukienki, szminki i różu, tworzymy połączenia, które powinny z nami współgrać. Wtedy nowe kolory wzbogacają i podkreślają naszą urodę - oczy są skrzące, skóra wygląda zdrowo
i promiennie, uroda jest pełna wyrazistości, a nawet ekstrawaganckie
ubrania wyglądają nienachalnie i spójnie z nami.
Ale może się też zdarzyć, że nowy kolor “gryzie się” z naszą urodą.
Nagle buzia wygląda na zmęczoną, cera na nierówną, oczy tracą blask,
nawet kolor włosów staje się nijaki i płaski.

obserwacja może być trudna, ale po chwili zauważysz różnice w kolorycie skóry, podkreśleniu niedoskonałości cery, blasku i kolorze oczu,
intensywności koloru włosów i estetyce całości.
W profesjonalnej analizie sprawdzam, w których kolorach ci lepiej:
- ciepłych czy chłodnych,
- jasnych czy głębokich (ciemnych),
- przygaszonych (stonowanych) czy czystych (ostrych, kontrastowych).
Kompozycja tych trzech cech (po jednej z każdej pary) opisuje twoją
urodę. Razem wskazują na twój typ - porę roku. Na przykład, jeśli najlepiej Ci w kolorach chłodnych, jasnych i przygaszonych, jesteś Latem.
Co więcej, dziś w analizie idziemy dalej i z trzech cech wskazujemy
jedną najważniejszą. Każda pora roku ma więc 3 podtypy, co nie tylko
pozwala na jeszcze dokładniejszy dobór barw, ale tłumaczy, dlaczego
możesz łączyć w sobie dwie pory roku.
Swój typ urody określisz za darmo, wypełniając test na stronie analiza-kolorystyczna.pl

[ Porównaj kolory z lewej i prawej strony. Gdzie moja twarz wygląda na zdrową i wypoczętą, a spojrzenie przyciąga uwagę? Które barwy sprawdziłyby się na sukienkę i połączenie których dwóch odcieni byłoby dla mnie korzystniejsze? ]
Analiza kolorystyczna pomaga Ci zrozumieć i opisać swoją urodę. Robi
to z pomocą trzech cech (tzw. atrybutów). Jeśli cechy danego koloru
są zbliżone do cech twojej urody, między wami pojawia się dopasowanie, a kolor podkreśla i zdobi twoją urodę. Im bardziej cechy koloru
są sprzeczne, dalekie od twojej urody, tym mniej będzie do ciebie pasować.

JAK ZNALEŹĆ SWOJE KOLORY?

Twój naturalny wygląd w analizie jest ważną podpowiedzią - w końcu
to twoja podstawowa paleta. Natomiast jeszcze ważniejsze jest to, jak
twoja uroda reaguje na kolor, jak zmienia się w jego towarzystwie.
Przypomnij sobie odcień ulubionej szminki, kolor bluzki czy sukienki,
w których zawsze dostajesz mnóstwo komplementów i czujesz się
fantastycznie. Nawet bez dyplomu stylistki, dostrzegasz, że w pewnych
barwach wyglądasz szczególnie dobrze i zwykle twoja intuicja jest
słuszna.
Otwórz szafę, weź lusterko i bez makijażu w dziennym świetle obserwuj, jak twoja buzia zmienia się zależnie od koloru. W przypadku
jednolitej szafy, możesz użyć także kolorowego papieru. Na początku

CO DAJE CI ANALIZA?
Dzięki niej świadomie podkreślisz swoją urodę kolorem: dobierzesz
najlepszy odcień włosów, makijaż i ubrania; a minimum wysiłku
przyniesie doskonałe efekty. Nie tylko będziesz świetnie wyglądać
w swoich ubraniach (z makijażem czy bez), ale dzięki spójnej palecie,
twoje ubrania będą łączyć się znacznie swobodniej, więc tworzenie
stylizacji będzie dużo prostsze. To koniec chaosu w garderobie i błędnego koła nietrafionych zakupów, a jeśli marzysz o szafie kapsułowej,
twoje kolory ci pomogą - bez nudy bazowych barw i sztampowych
“klasyków”. Oczyścisz szafę z niedopasowanych zapychaczy i odkryjesz na nowo swoje ubrania i ich połączenia, a kolejne zakupy będą
prostsze i bardziej świadome. Na nowo zobaczysz też swoją urodę,
zakochasz się w kolorze i najpewniej… wyrzucisz z szafy czerń. A dlaczego czerń nam zwykle bardziej przeszkadza niż pomaga w garderobie, być może opowiem ci następnym razem ;).
Justyna Majewska - stylistka i kolorystka. Na co dzień pomaga kobietom ubierać się tak, jak chcą - naturalnie pięknie, bez wysiłku
i z ogromem satysfakcji.
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ODPOCZYNEK
DLA TWOJEJ TWARZY

KREM ŁAGODZĄCY DO TWARZY
Z KURKUMĄ VIS PLANTIS

BIELENDA BIO VITAMIN C
REWITALIZUJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 50+ DZIEŃ/
NOC

Dedykowany jest wrażliwej cerze dojrzałej,
z oznakami wiotczenia naskórka. Bazuje na
naturalnych źródłach witaminy C – aceroli
i śliwce kakadu, 97% składników aktywnych jest
pochodzenia naturalnego.

Skóra wrażliwa potrzebuje przede wszystkim złagodzenia
i ukojenia. Właśnie dlatego w tym kremie postawiliśmy
na kurkumę, która wykazuje działanie przeciwzapalne
i łagodzi podrażnienia. Ten składnik już od wieków wykorzystywany jest przez kobiety w Indiach, jako antidotum na
problemy skórne.

MELACYD DERMO-OCHRONNY KREM WYBIELAJĄCY PRZEBARWIENIA, 4% NIACYNAMID
NA DZIEŃ SPF 50 PHARMACERIS W

Polecany do codziennej pielęgnacji na dzień, dla skóry
z przebarwieniami, nierównym kolorytem oraz narażonej na
powstawanie przebarwień podczas ekspozycji na słońce, zmian
hormonalnych, przyjmowania środków antykoncepcyjnych,
w okresie ciąży, po zabiegach dermatologicznych i medycyny
estetycznej oraz zmianach zapalnych.

REKLAMA

Uroda pod lupą
ODMŁADZAJĄCY KREM
POD OCZY Z LINII ANTIALLERGIC MINCER PHARMA

To specjalistyczny preparat przeciw
zaczerwienieniom. Receptura
zawiera składniki aktywne, które
m.in.: efektywnie redukują nadwrażliwość skóry na negatywne bodźce
zewnętrzne, łagodzą podrażnienia
i stany zapalne skóry, chronią przed
gwałtownymi zmianami temperatury
i promieniowaniem UV.

NOWOŚCI
w kategorii CERA
JESIEŃ / ZIMA 2021

HELLO, GOOD STUFF! CICA FACE
CREAM KREM DO TWARZY CICA

Łagodzący i nawilżający krem na dzień, który uzupełnia
pielęgnację skóry – samodzielnie lub jako baza pod
podkład. Formuła zawiera ekstrakt z wąkroty azjatyckiej
– rośliny znanej również, jako wąkrota indyjska, trawa
tygrysia lub gotu kola i popularnej w koreańskiej
pielęgnacji skóry ze względu na działanie łagodzące.
Idealny dla miłośniczek azjatyckiej pielęgnacji. Krem
nie zawiera alkoholu, silikonu i oleju.

KOSMETYKI
GODNE
ZAUFANIA
AVA WHITENING COMPLEX - ROZJAŚNIENIE
SKÓRY KONCENTRAT DO TWARZY NA NOC

Koncentrat do twarzy rozjaśniający przebarwienia: hormonalne,
pozapalne, posłoneczne, oraz związane z wiekiem. Stosować
codziennie wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy. Pozostawić
do wchłonięcia.

TWOJA
TWARZ
PEŁNa
PIĘKNA

UPIĘKSZAJĄCY KREM
NAWILŻAJĄCY NA
ZACZERWIENIENIA 8W1
MAGIC SKIN CC EVELINE
COSMETICS

Udoskonalający kompleks INSTA
MAGIC zapewnia natychmiastowy
efekt idealnej i gładkiej skóry, działa
jak upiększający foto filtr, perfekcyjnie wyrównując koloryt cery
i maskując wszelkie niedoskonałości. Rewolucyjna formuła w jednym
kroku zamyka moc intensywnego
nawilżenia i gwarantuje rezultat
precyzyjnego retuszu cery, nadając
jej nieskazitelny wygląd i jednolity,
naturalny, promienny kolor.

C AT R I C E . E U
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KREMY DO TWARZY Z SPF 50+
SOLVERX

Krem do twarzy Sensitive Skin 3w1: chroni,
nawilża, regeneruje - przeznaczony do
skóry wrażliwej i naczynkowej.
Krem do twarzy Atopic Skin 3w1: chroni,
nawilża, regeneruje - przeznaczony do
skóry atopowej.

ROZŚWIETLAJĄCY
KREM POD OCZY
Z LINII VITA C INFUSION
GIFT OF NATURE
Krem koryguje cienie pod
oczami, dodaje witalności oraz
blasku. Rozświetlający krem pod
oczy dedykowany jest wszystkim
typom cery. Ekstrakt camu-camu
oraz olej z rokitnika to składniki
aktywne dostarczające potężną
dawkę witaminy C.

PERFECTA FENOMEN C
WYRÓWNANIE KOLORYTU
BOOSTER NA DZIEŃ I NA NOC

Ultralekki booster na dzień i na noc, przeznaczony do pielęgnacji skóry wymagającej
wyrównania kolorytu, nawilżenia i odżywienia.
Zawiera 10% Komplex CTH odpowiedzialny za
rozjaśnienie, energizację i działania antyoksydacyjne, a także działa przeciwstarzeniowo,
poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz
spłyca zmarszczki.

BIELENDA BIO VITAMIN C ROZŚWIETLAJĄCY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY POD
OCZY
Dedykowany jest wrażliwej
cerze dojrzałej. Bazuje na
naturalnych źródłach witaminy
C – aceroli i śliwce kakadu,
97% składników aktywnych jest
pochodzenia naturalnego.

ZNAJDŹ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY SWOJĄ
WERSJĄ IDEALNĄ A NATURALNĄ.
OLIWKA DO DEMAKIJAŻU

PHYSIOPURIC-GEL NAWILŻAJĄCY FIZJOLOGICZNY
ŻEL DO MYCIA TWARZY
I OCZU PHARMACERIS A

BISHOJO

Demakijaż przy użyciu oliwki? Tak!
Demakijaż olejami pozwala skutecznie usunąć makijaż i oczyścić skórę
z nadmiaru sebum oraz innych zanieczyszczeń. Wykorzystanie oliwki do demakijażu twarzy jest bardzo delikatną
metodą oczyszczania skóry, idealną
dla każdego typu cery – również tej ze
skłonnością do przetłuszczania się.

Przeznaczony do codziennego
oczyszczania skóry szczególnie
wrażliwej, suchej i alergicznej, ze
skłonnością do podrażnień. Dostosowany do potrzeb skóry nietolerującej mydła, nadmiernie ulegającej
podrażnieniom oraz dla osób po
zabiegach dermatologicznych.

TOŁPA® DERMO FACE SEBIO
MAX EFEKT. MULTICLEAN ŻEL
PEELING MASKA

Trójkolorowy kosmetyk 3w1, który łączy w sobie funkcję żelu do mycia twarzy, peelingu
mechanicznego i maski. Głęboko oczyszcza,
odblokowuje i zwęża pory (nawet o 14%),
zapobiegając powstawaniu zaskórników.
Zmniejsza wydzielanie sebum nawet o 22%.
Z dnia na dzień uporczywe i nawracające
niedoskonałości zostają zredukowane, a skóra odzyskuje gładkość.

CLEAN ME – BALSAM DO
DEMAKIJAŻU
DELIA COSMETICS

Innowacyjny, wegański kosmetyk do
demakijażu, nie wymaga stosowania
wacika, przy aplikacji palcami zmienia
formę ze stałej w płynną, jedwabistą
konsystencję. Głęboko oczyszcza,
odświeża, nawilża i pielęgnuje skórę.
Zawiera m.in. olej migdałowy, masło
kakaowe i masło mango.

DWUFAZOWY PŁYN DO DEMAKIJAŻU MINCER PHARMA

Zmywa wodoodporny makijaż, oczyszcza
oraz pielęgnuje skórę. Skóra jest nawodniona, a zmarszczki zredukowane. Dwufazowy
płyn dedykowany jest cerze odwodnionej.

Skóra sucha i atopowa
specjalistycznych
KOSMETYKÓW

AZS

czyli atopowe zapalenie skóry
jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry i dotyka coraz więcej
dorosłych i około 10-20% dzieci. Jest to
choroba zapalna, której towarzyszy świąd
i nadmierna suchość skóry. Przyczyną atopowego zapalenia skóry są głównie czynniki
genetyczne, środowiskowe oraz immunologiczne.
Podstawą dbania o skórę atopową i przesuszoną jest codzienne stosowanie odpowiednich produktów. Pielęgnacja powinna
być oparta o dermokosmetyki bogate
w emolienty, czyli składniki o właściwościach nawilżających i natłuszczających.
Ich zadaniem jest m.in. zmniejszenie
utraty wody przez naskórek. Warto więc
zwracać uwagę na takie składniki jak
alantoina, gliceryna, kwas laktobionowy
oraz oleje roślinne, np. olej z wiesiołka,
olej z czarnuszki, olej lniany czy oliwa
z oliwek. Bogate w emolienty powinny być
zarówno balsamy do ciała, jak i emulsje do
mycia, przeznaczone do skóry atopowej

www.solverx.pl

i przesuszonej. Odpowiedzią na potrzeby
skóry atopowej i bardzo suchej są produkty
z linii Atopic Skin marki SOLVERX®, które
zapewnią skórze komfort.
Geneza marki SOLVERX® wywodzi się
z wieloletniego doświadczenia zdobytego na
rynku kosmetologii estetycznej, wiedzy naukowej oraz pasji badawczej. Wyjątkowość
formuł wynika z mistrzowskiej kompozycji łączącej kwasy o terapeutycznej skuteczności i łagodząco-odżywczych ekstraktów.

Solverx®:

• Pokonuje problemy skóry atopowej,
przesuszonej i skłonnej do podrażnień
• Skuteczność i bezpieczeństwo
produktów potwierdzona badaniami
• Gwarancja kompleksowej pielęgnacji
• Skuteczność dzięki zastosowaniu
potrójnego kompleksu przeciwzapalnego:
kwas laktobionowy + pantenol + alantoina
• Receptury bazujące na doświadczeniu
gabinetów medycyny estetycznej i kosmetologii

solverxpoland

Składniki aktywne
KWAS LAKTOBIONOWY – wzmacnia
mechanizmy naprawcze skóry i chroni ją
przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo silnie
nawilża i stymuluje proces odnowy komórkowej.
PANTENOL – wspomaga regenerację podrażnionego i zaczerwienionego naskórka,
przywraca skórze komfort.
ALANTOINA – wykazuje właściwości kojące i łagodzące. Przywraca komfort skórze
atopowej i przesuszonej.
OLEJ Z LNU – pomaga odbudować komórki skóry, regeneruje i wzmacnia naskórek.
OLIWA Z OLIWEK – wzmacnia naturalną barierę lipidową naskórka, redukuje
szorstkość. Wykazuje właściwości kojące
i łagodzące.
OLEJ ZE SŁONECZNIKA – doskonale
nawilża skórę, wykazuje właściwości przeciwzapalne i ochronne.
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ROZŚWIETLAJĄCY PYŁEK DO
MYCIA TWARZY VEGAN HEMP
MARION

Bazuje na białej glince, pudrze z jęczmienia oraz pyłku diamentowym, dzięki czemu
zapewnia rozświetlenie oraz łagodne
oczyszczanie skóry twarzy. Prebiotyk
zawarty w formule wspiera naturalną florę
bakteryjną skóry, poprawiając tym samym
jej odporność na czynniki zewnętrzne.

PERFECTA JAGODY GOJI
I WITAMINY KREMOWY ŻEL
DO MYCIA TWARZY

Kremowy żel do mycia twarzy skutecznie
oczyszcza, usuwa makijaż, odświeża,
intensywnie nawilża i dodaje skórze
witalności.
JAGODY GOJI I WITAMINY – rewitalizujący koktajl dla skóry o silnym działaniu
odżywczym i antyoksydacyjnym. Chronią
skórę przed przedwczesnym starzeniem,
nawilżają, regenerują oraz wspierają jej
funkcje barierowe.

ORGANIC PŁYNY
MICELARNE EVELINE
COSMETICS

Bogate w wyselekcjonowane
składniki aktywne, opracowane z myślą o codziennym
głębokim oczyszczaniu. Idealnie
pielęgnują, usuwają nawet wodoodporny makijaż. Dostępne
w trzech odsłonach: nawilżający
z aloesem dodatkowo wygładza, regenerujący z retinolem
roślinnym intensywnie odżywia,
łagodzący z ekstraktem z peoni
koi objawy podrażnienia. Nie
zawierają alkoholu. Stworzone
pod kontrolą dermatologa.

TONIC ME
DELIA COSMETICS

Seria czterech wegańskich
toników z kwasami dla cer
o indywidualnych potrzebach.
Profesjonalna pielęgnacja
w domowym zaciszu.

KREM MICELARNY DO DEMAKIJAŻU SENSITIVE SKIN

Idealny dla skóry wrażliwej, skłonnej
do podrażnień oraz hiperpigmentacji.
Dzięki zawartości prebiotyków skóra
utrzymuje balans między korzystnymi
a złymi drobnoustrojami. Prebiotyki
wspierają obecny na skórze mikrobiom,
utrzymują równowagę hydrolipidową
oraz pomagają zachować jej barierę
ochronną w nienaruszonym stanie.

NORMALIZUJĄCY ŻEL
DO MYCIA TWARZY
GIFT OF NATURE

Żel delikatnie, ale skutecznie
usuwa zanieczyszczenia skóry,
nadmiar sebum oraz makijaż, nie
naruszając warstwy hydrolipidowej skóry. Zawarty w żelu hydrolat z oregano tonizuje, przywraca
odpowiednie pH skóry i reguluje
pracę gruczołów łojowych.
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KOSMETYKI

MULTIFUNKCYJNE

O

– PIELĘGNACYJNY HIT NIE TYLKO DLA MINIMALISTEK!

szczędzają czas i pieniądze, są przyjazne środowisku i wierne duchowi minimalizmu. Ponadto zachwycają
zapachem i konsystencją, a ich efekty z powodzeniem zastępują działanie nawet kilku kosmetyków. Oto
one: multifunkcyjne żele i balsamy do twarzy i ciała 99% NATURAL od Eveline Cosmetics – pielęgnacyjny niezbędnik na każdą porę roku.

Wielofunkcyjne kosmetyki do pielęgnacji zaskakują mnogością zastosowań. W większości nadają się zarówno do letniej pielęgnacji
przesuszonej słońcem skóry twarzy i ciała, jak i na nadchodzący jesienno-zimowy sezon. Wśród nich znajdziemy znane od dawna na
rynku hity oraz kilka ciekawych nowości, które swoim działaniem
z powodzeniem zastąpią: nawilżający krem do
 twarzy, balsam do

ciała, łagodzącą maseczkę, serum rewitalizujące, a nawet kojące
kompresy! Są doskonałe zarówno do zabrania w podróż, jak i użycia
podczas wieczornego rytuału domowego SPA. Ich bogate, wolne od
parabenów, sylikonów i parafiny formuły, odżywiają spragnioną nawilżenia skórę, a apetyczne zapachy rozpieszczają zmysły!

KOJĄCY KOMPRES

ARBUZOWE UKOJENIE

99% NATURAL ALOE VERA MULTIFUNKCYJNY ŻEL DO CIAŁA
I TWARZY 400 ML

99% NATURAL WATERMELON NAWILŻAJĄCO-KOJĄCY HYDROŻEL DO CIAŁA I TWARZY 400 ML

Zainspirowana koreańską pielęgnacją, odżywcza formuła multifukcyjnego żelu aloesowego
99% NATURAL ALOE VERA, działa jak kojąco-nawilżający kompres, który odświeża i łagodzi
skórę. Wyjątkowo delikatna formuła z powodzeniem może zastąpić zarówno balsam do ciała,
jak i krem do twarzy. Żel przyjemnie chłodzi, natychmiast przynosząc ulgę podrażnionej skórze.
Schłodzony w lodówce stanowi ratunek nawet
w ekstremalnych sytuacjach!

Niezwykle subtelny, satynowy, energizujący… Uniwersalny hydrożel 99% NATURAL WATERMELON
to potężna porcja cennych składników odżywczych dla ciała i twarzy. Wyciągi z granatu i aceroli
błyskawicznie rewitalizują i nawadniają naskórek,
sprawiając że jest sprężysty i pełen zdrowego
blasku. Ekstrakty zamknięte w owocowej, hydrożelowej formule, doskonale pielęgnują i przyjemnie chłodzą skórę, przynosząc jej natychmiastową
ulgę.

KOKOSOWE LOVE

Wyjątkowo delikatny, transparentny żel stworzony
w oparciu o ekstrakt z organicznego kokosa, intensywnie odżywia skórę, dzięki czemu odzyskuje ona
naturalną sprężystość i gładkość. Formuła wzbogacona o witaminy, kwas hialuronowy i kolagen
zapewnia skórze natychmiastowe nawilżenie, błyskawiczną regenerację i łagodzenie podrażnień.
Żel doskonale sprawdza się, jako okład po depilacji lub opalaniu, krem do twarzy, balsam do ciała,
maseczka lub serum rewitalizujące. Słodki zapach
rajskiego kokosa sprawia, że nie sposób odmówić
sobie chwili relaksu i zapomnienia.
99% NATURAL COCONUT ŁAGODZĄCO-REWITALIZUJĄCY ŻEL DO
CIAŁA I TWARZY 400 ML

TRUSKAWKOWA UCZTA DLA CIAŁA

Gęsty kremowy, odżywczy… taki jest nawilżająco-wygładzający jogurt do
ciała 99% NATURAL STRAWBERRY, który dzięki naturalnemu ekstraktowi
z truskawki, wzbogaconemu o witaminy i kompleks olejków, intensywnie
regeneruje, zmiękcza i nawilża nawet najbardziej suchą skórę! A w dodatku… pachnie tak, że chce się go zjeść!
99% NATURAL STRAWBERRY NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY JOGURT DO CIAŁA 400 ML

TROPIKALNA BOMBA WITAMINOWA

Lekki, odżywczy, kojący… Oto żel do ciała i twarzy na bazie naturalnego ekstraktu z mango. Intensywnie wygładza, wzmacnia i uelastycznia
skórę, pozostawiając ją pełną witalnego blasku. Błyskawicznie przywraca komfort po kąpieli słonecznej czy depilacji. Można go stosować
jako regenerującą maseczkę na twarz lub nawilżający balsam na ciało.
Dzięki delikatnej, kojącej formule i zapachowi dojrzałych owoców, wprowadza w nastrój egzotycznych wakacji – bez względu na porę roku!
99% NATURAL MANGO ROZŚWIETLAJĄCO-ODŻYWCZY ŻEL DO CIAŁA I TWARZY 400 ML
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VIS PLANTIS
BALSAM DO CIAŁA
ODŻYWCZY
Z DYNIĄ

P

Olej z pestek dyni zawarty
w balsamie pielęgnuje skórę
suchą o obniżonej elastyczności, dzięki czemu wzmocnisz
jej barierę lipidową i dogłębnie
odżywisz. Bogactwo cennych kwasów tłuszczowych
zawartych w oleju lnianym
pomoże Ci zmniejszyć utratę
wody i wspomóc procesy jej
regeneracji. Fitosterole występujące w oleju mają zdolność
pobudzania syntezy kolagenu,
a witamina E posiada doskonałe właściwości przeciwstarzeniowe.

ielęgnacja ciała to nie kilkutygodniowy zryw
przed wyjazdem na urlop. To codzienna, całoroczna, dobra rutyna. Przede wszystkim
należy systematycznie złuszczać naskórek peelingami. Dzięki peelingom pozbędziesz się zrogowaciałej, szorstkiej warstwy naskórka, poprawisz mikrokrążenie, co ożywi skórę i doda jej
blasku.
PERFECTA PLANET ESSENCE AJURWEDYJSKI PEELING MYJĄCY DO
CIAŁA ASHWAGANDHA I SZAFRAN

Zapewni Twojej skórze wyjątkowe wygładzenie
i relaks, dzięki naturalnym drobinom peelingującym oraz ekstraktom zaczerpniętym z tradycji
Ajurwedy. Relaksujący zapach z nutą Orientu
odpręży Twoje zmysły i wprawi Cię w dobry
nastrój. Odkryj ajurwedyjskie połączenie
ashwagandhy i szafranu!

PIĘKNE
CIAŁO

JESIENNĄ PORĄ

Uroda pod lupą
ODŻYWCZO-NAWILŻAJĄCY KREM DO CIAŁA
ZIAJA BALTIC HOME SPA
WELLNESS

Produkt wegański. 90% składników
pochodzenia naturalnego. Ratunek
dla skóry suchej. Idealny do masażu. Krem o bogatej konsystencji
i przyjemnej aplikacji w czasie masażu. Działanie: aktywnie nawilża,
poprawia jędrność i elastyczność
naskórka, odczuwalnie zmiękcza skórę, nadaje jej jedwabistą
gładkość, działa jak pielęgnacyjny
doping, wyraźnie upiększa skórę.
Zapachami kawy i gorzkiej czekolady wywołuje pozytywne emocje.

NAWILŻAJĄCA ŻELOWA MGIEŁKA DO CIAŁA PLATIN FLASH
LIRENE

Mgiełka sprawi, że Twoje ciało będzie
zachwycać pięknym, efektownym blaskiem.
Lekka konsystencja zapewnia błyskawiczne
wchłanianie. Skóra natychmiast po użyciu jest
aksamitna i delikatna. Mgiełka skutecznie pielęgnuje skórę. Jest ona wygładzona, bardziej
elastyczna, miękka i zregenerowana. Woda
figowa oraz ekstrakty z malin, truskawek
i jeżyn gwarantują długotrwałe nawilżenie
i intensywne działanie łagodzące.

Odświeżający peeling do ciała z drobno zmielonymi nasionami
zielonej kawy, cukrem i solą himalajską. Intensywnie złuszcza
martwy naskórek, zmiękcza i wygładza skórę. Oleje lniany i z nasion słonecznika, dzięki wysokiej zawartości witaminy E, hamują
procesy starzenia się skóry i odżywiają. Organiczny ekstrakt z aloesu intensywnie nawilża i regeneruje. Po zastosowaniu peelingu
skóra staje się widocznie gładsza i bardziej elastyczna. Dodatkowo
kompleks naturalnych olejków eterycznych wprowadza przyjemny,
świeży aromat podczas stosowania.

Przeznaczony do skóry wrażliwej dla
kobiet. Dzięki zastosowaniu unikalnego
kompleksu olejów z wiesiołka, lnianego,
słonecznikowego z oliwą z oliwek zapewnia perfekcyjne natłuszczenie skóry.
Produkt zawiera innowacyjny kompleks
ekstraktów roślinnych z krwawnika
i lukrecji oraz kwasu laktobionowego,
który regeneruje, łagodzi podrażnienia,
redukuje stany zapalne, świąd oraz
zapewnia mocne nawilżenie skóry.

minut – to znaczy od
zakończenia kąpieli do nakremowania
nie powinno upłynąć
w i ę c e j n i ż t r z y m i n u t y,
bo tylko wtedy wchłanianie preparatów
pielęgnacyjnych jest
najlepsze.

PERFECTA PLANET
ESSENCE MLECZKO DO
CIAŁA – ASHWAGANDHA

Intensywnie regenerujące mleczko
do ciała inspirowane bogactwem
naszej planety. Zawiera naturalne
wyciągi, ze specjalnie wyselekcjonowanych roślin, mające dobroczynny wpływ na skórę. W składzie
ochronna ashwagandha, nawilżająca gliceryna i wygładzające masło
shea. 97% składników jest pochodzenia naturalnego, pozostałe 3%
zapewnia przyjemność, trwałość
i najwyższą jakość produktu.

ALOESOVE PEELING DO CIAŁA

BALSAM DO CIAŁA SENSITIVE SKIN SOLVERX

Stosuj zasadę trzech

BIELENDA YOGO DELIGHT
BRZOSKWINIOWE MASŁO DO
CIAŁA

Masło do ciała o konsystencji kremowego jogurtu przywraca komfort suchemu,
szorstkiemu naskórkowi, nawilża i wzmacnia
funkcje ochronne. Bogata kombinacja
składników aktywnych wygładza i zmiękcza naskórek. Wpływa na jego mikroflorę,
wspomagając naturalną barierę ochronną,
działa stymulująco w walce z objawami stresu oksydacyjnego. Pozostawia na skórze
brzoskwiniowy zapach.
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CELIA ALOE VERA
KREMO-ŻEL DO CIAŁA
NAWILŻAJĄCO-REGENERUJĄCY

Wyjątkowy kosmetyk będący
źródłem cennych dla skóry składników, o właściwościach nawilżających i regenerujących. Formuła
z ORGANICZNYM ALOESEM,
która fenomenalnie regeneruje
oraz łagodzi skórę. GLICERYNA
nawilża i chroni przed nadmierną
utratą wody z naskórka. OLEJ
JAŚMINOWY działa łagodząco
i relaksująco na skórę.

BALSAM DO CIAŁA
ATOPIC SKIN SOLVERX

Balsam przeznaczony do skóry atopowej o potrójnym działaniu. Zastosowany w produkcie kompleks kwasu
laktobionowego, alantoiny i pantenolu
zmniejsza uczucie swędzenia, łagodzi
podrażnienia, a także wykazuje działanie przeciwzapalne. Zastosowanie
w odpowiednich proporcjach oleju
jojoba, oliwy z oliwek oraz masła shea
przywraca funkcję bariery hydrolipidowej skóry. Dzięki temu łagodzi uczucie
ściągnięcia oraz eliminuje dyskomfort
suchej skóry.

CODZIENNE NAWILŻANIE TWOJEJ SKÓRY TO KONIECZNOŚĆ, A NIE LUKSUS.
AVA LABORATORIUM BIO ALGA
NATURALNY BALSAM DO CIAŁA

Szybko wchłaniający się balsam do ciała
silnie nawilża skórę. Fitokompleks i roślinne
perły zwane Zielonym Kawiorem zapewniają
trwały efekt napiętej i elastycznej skóry. Ekstrakt z ogórka koi, odświeża i rewitalizuje. Algi
Laminaria chronią skórę przed utratą wilgoci.
Balsam sprawia, że skóra jest elastyczna,
maksymalnie nawilżona i odżywiona.

VIS PLANTIS
NAWILŻAJĄCY BALSAM DO CIAŁA
Z PSZENICĄ

Dzięki ekstraktowi z kiełków pszenicy i owsa
poprawisz kondycję skóry, stanie się miękka, elastyczna, przy okazji zwiększając swoją odporność
na czynniki zewnętrzne. Za łagodzenie podrażnień, dodatkowe nawilżenie oraz uszczelnienie
bariery lipidowej naskórka odpowiada ekstrakt
z jaśminu, który zapobiega utracie wody i dba
o odżywienie i nawilżenie głębszych warstw skóry.

BIO BALSAM DO CIAŁA
EVELINE COSMETICS

Certyfikaty vegan i cruelty free.
Połączenie starannie dobranych, godnych zaufania botanicznych składników
oraz superskutecznego koenzymu
Q10. Formuły wzbogacone zgodnym
z trendem kompleksem probiotycznym,
który chroni mikrobiom. Efekty widoczne
w ciągu 7 dni. Błyskawicznie przynosi
ulgę przesuszonej skórze. Stworzony dla
szerokiej grupy docelowej, odpowiada
zarówno na potrzeby cery dojrzałej, jak
i młodszej, wymagającej odżywienia
i ujędrnienia.

DAIRY FUN JAGODOWE
MASŁO DO CIAŁA

Smakowicie pachnący i bogaty w składniki odżywcze kosmetyk dla zapracowanych. Opakowany w praktyczny i ładny
słoiczek do powtórnego wykorzystania.

MRS. PERFECT WYGŁADZAJĄCY
PEELING MYJĄCY Z EKSTRAKTAMI
Z GREJPFRUTA I SZAŁWII LIRENE

Zawarte w peelingu przyjazne środowisku
drobinki ścierające delikatnie masują, złuszczają
martwy naskórek i pobudzają mikrokrążenie
sprawiając, że skóra staje się jedwabiście
gładka, miękka i elastyczna. Zapewniają efekt
delikatnego drenażu i wspomagają usuwanie
toksyn z organizmu.
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JESIENNY

ODCIEŃ
OPALENIZNY

BRAZILIAN BODY
NAWILŻAJĄCY BALSAM
BRĄZUJĄCY
EVELINE COSMETICS

Multiodżywczy balsam oparty na
naturalnych składnikach m.in.:
olejku orzechowym, kokosowym,
maśle kakaowym, maśle shea
oraz kompleksie GOLDEN TAN™
zapewnia efekt 5w1: bez smug
i przebarwień, stopniowy efekt
opalenizny, naturalny i długotrwały
kolor, intensywne nawilżenie, przyjemny zapach.

ROZŚWIETLAJĄCY
BRONZER W PUDRZE
HOLIDAY SKIN
LUMINOUS BRONZER
CATRICE

Chciałabyś przedłużyć letnią
opaleniznę lub dodać zmęczonej cerze nieco słonecznego
blasku? Sięgnij po Holiday Skin
Luminous Bronzing Powder.
Jedwabisty, wodoodporny
puder zapewnia subtelną opaleniznę oraz pielęgnuje skórę,
dzięki zawartemu olejkowi
makadamia. Bronzer jest dostępny w dwóch odcieniach.

ORGANICZNA BRĄZUJĄCA WODA
KOKOSOWA LIRENE

Wegańska nawilżająca formuła z organiczną
wodą kokosową i 100% naturalnym DHA.
Wodna formuła zawierająca 98% składników
pochodzenia naturalnego pozwala na błyskawiczną i równomierną aplikację. Natychmiast się
wchłania pozostawiając miękką delikatnie pachnącą skórę. Perfekcyjna, naturalna opalenizna
jest widoczna już po 2-3 godzinach.

Ko n i e c u r l o p u n i e m u s i k o jarzyć się tylko z ponurym
i zimnym okresem w roku.
Wybierz produkt, który poz w o l i c i e s z y ć s i ę d ł u ż e j p i ę kną opalenizną. Nadaj koloru
skórze twarzy i ciała!
BRONZER ECOCERA

SUN GLOW
PRASOWANY
PUDER BRĄZUJĄCY DELIA
COSMETICS

Naturalne odcienie,
dopasowane do
każdej karnacji, pokrywają skórę olśniewająco złocisto
- brązową poświatą
bez pomarańczowego zabarwienia.

Urlop już za Tobą i tęsknisz za słońcem oraz widokiem wypoczętej skóry? Ecocera ma na to rozwiązanie - bronzery w odcieniach THAI, INDIA oraz BALI,
które jednym muśnięciem pędzla błyskawicznie
nadadzą skórze promienny wygląd, niezależnie od
karnacji i wieku. Już odrobina połyskującego bronzera doda Twojej cerze zdrowego blasku i podkreśli
opaleniznę.

PERFECTA BRONZE OLEJKOWY
BALSAM BRĄZUJĄCY JASNA KARNACJA

Stopniowo i delikatnie nadaje jasnej skórze odcień
naturalnej opalenizny. Nawilża i regeneruje skórę dbając
o doskonały wygląd ciała. Pomaga ujędrniać, modelować
i wyszczuplać sylwetkę. Lekka, łatwo rozprowadzająca się
i doskonale wchłaniająca konsystencja balsamu nie pozostawia smug. Tropikalny zapach brazylijskiej passiflory
relaksuje zmysły.

Uroda pod lupą
AVA-MUSTELA KREM NATURALNIE
POPRAWIAJĄCY KOLORYT 5W1

Krem na dzień dla cery suchej, wrażliwej i normalnej. Spełnia 5
funkcji: odżywia skórę nadając jej jednocześnie kolor ładnej, zdrowej
i naturalnej opalenizny, lekko natłuszcza, wygładza i napina. Efekt
zbrązowienia skóry wywołuje ekstrakt z liści orzecha włoskiego,
bogaty w juglon, naturalny barwnik Caramel oraz ekstrakt z marchwii o dużej zawartości beta-karotenu, zapewniający jednocześnie
ochronę przed wolnymi rodnikami i promieniowaniem UV.

BIELENDA MAGIC BRONZE
BRĄZUJĄCA CHUSTECZKA
DO CAŁEGO CIAŁA

W krótkim czasie nadaje skórze odcień
naturalnej opalenizny. Produkt, dzięki
składnikom aktywnym, wzbogacony
jest o właściwości pielęgnacyjne.
Ekstrakt z bursztynu, jako naturalny
antyoksydant, wspomaga regenerację
i rozświetla skórę. Natomiast ekstrakt
z łupin orzecha włoskiego przyciemnia
i koryguje odcień skóry. Chusteczka
pozwala uzyskać złoty, promienny
koloryt.

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.

BIELENDA MAGIC BRONZE
NAWILŻAJĄCY KREM
BRĄZUJĄCY DO CIAŁA 2W1

Daje efekt naturalnej opalenizny przy jednoczesnej pielęgnacji skóry. Aksamitna formuła
wzbogacona jest o odżywcze masło karite, nawilżające masło kakaowe, łagodzący panthenol i regenerującą alantoinę. Efekt opalenizny
widoczny jest już po jednej aplikacji, utrzymuje
się do kilku dni. Krem dostępny jest w dwóch
wersjach – dla jasnej i śniadej karnacji.

PERFECTA JAMAICA
NATURAL BRONZE
BRĄZUJĄCY BALSAM DO CIAŁA

Jedwabisty balsam stopniowo i delikatnie
nadaje skórze odcień słonecznej opalenizny. Intensywnie nawilża i wygładza skórę.
Delikatna, lekka i szybko wchłaniająca się
konsystencja idealnie rozprowadza się na
skórze, nie pozostawiając smug. Tropikalny
zapach doskonale relaksuje zmysły. Złote
drobiny subtelnie rozświetlają skórę i podkreślają kolor opalenizny.

SAMOOPALAJĄCA
MGIEŁKA W SPRAYU
KOLASTYNA LUXURY
BRONZE

Zapewnia wyjątkowe doznania
samoopalające i jest bardzo łatwa
w aplikacji. Delikatny rozpylacz
pozwala na mikro rozpylenie jak
aerograf, dzięki czemu równomiernie kryje i szybko się wchłania,
pozostawiając na skórze jednolity
kolor i piękny zapach.

DAX SUN
ZŁOCISTY ELIXIR
SAMOOPALAJĄCY
DO TWARZY

Innowacyjna, unikalna ultra
lekka formuła jest niezwykle
przyjemna w aplikacji. Elixir
zawiera subtelnie połyskujące złote drobinki, które
natychmiast po nałożeniu
poprawiają wygląd skóry.
Elixir zawiera wysokiej klasy,
naturalny składnik brązujący
oraz naturalne składniki
pielęgnacyjne.

BRAZILIAN BODY
EKSPRESOWA PIANKA
BRĄZUJĄCA DO CIAŁA
EVELINE COSMETICS

Łatwa aplikacja. Równomierna
opalenizna. Idealne dopasowanie
do odcienia skóry. Bez smug i plam.
Głębokie nawilżenie. Efekt aż do
10 dni.
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NOWINKI
KOSMETYCZNE
W

nowej ofercie Drogerii Sekret Urody czekają na Ciebie produkty między innymi do
makijażu, pielęgnacji ciała, twarzy i włosów.
Wytworzone z surowców spełniających najwyższe standardy spełnią także Twoje oczekiwania.
TOŁPA® AUTHENTIC KREM
NAWILŻONA SKÓRA

To ratunek dla odwodnionej skóry.
Posiada krótki skład – tylko 12
składników, w tym 98% pochodzenia naturalnego. Dzięki czystym
molekułom skwalanu nawilża przez
72 h i regeneruje. W 7 dni poprawia
elastyczność i przywraca gładkość.

WZMACNIAJĄCY SPRAY
DO WŁOSÓW OSŁABIONYCH VIS PLANTIS

To idealne uzupełnienie pielęgnacji
skóry głowy i włosów. Nie tylko pełni
funkcję ochronną i wzmacniającą,
ale także nadaje włosom niezwykłej
miękkości i poprawia ich podatność
na układanie. Struktura włosa jest
odbudowana i odporna na uszkodzenia oraz działanie czynników
zewnętrznych.

PERFECTA BIO KOLAGEN PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM NA DZIEŃ
I NA NOC 60+

Regenerujący krem na dzień i na noc z vegańskim
kolagenem z marchewki stworzony w 98% ze
składników pochodzenia naturalnego. Redukuje
wyraźnie zarysowane linie mimiczne i zmarszczki
oraz ujednolica koloryt cery. Głęboko odżywia i intensywnie nawilża skórę, przez co opóźnia procesy
starzenia.

SZAMPON W KOSTCE DO WŁOSÓW SUCHYCH I ZNISZCZONYCH
MARION

Szampon do włosów suchych i zniszczonych doskonale oczyszcza, pielęgnuje i nawilża kosmyki.
Zawiera olej z pestek śliwek oraz masło kakaowe,
które wygładzają i odżywiają łodygę włosa.

Uroda pod lupą
MORE THAN NUDE
TRANSLUCENT EFFECT NAIL POLISH
CATRICE

Drobne perełki tworzą na
paznokciach nowoczesny,
półprzezroczysty efekt i nadają im subtelny, elegancki
wygląd. Nowa linia jest
dostępna w trzech wyjątkowych, szybkoschnących
i długotrwałych kolorach.
Są to: lodowa biel, delikatny
nude i lśniący róż.

99% NATURAL
STRAWBERRY
NAWILŻAJĄCO
– WYGŁADZAJĄCY JOGURT DO
CIAŁA EVELINE
COSMETICS
Intensywnie nawilża,
koi suchą i podrażnioną skórę, nadając jej
niezwykłą miękkość
i sprężystość. Otula
zapachem świeżo
zerwanej, dojrzałej
truskawki.

ŁAGODZĄCO-REWITALIZUJĄCY
ŻEL DO CIAŁA
I TWARZY
EVELINE
COSMETICS

Oparty na drogocennym
ekstrakcie z organicznego kokosa. Lekka,
innowacyjna formuła
hydrożelu z mikrokawałkami naśladującymi
miąższ kokosa.

REGENERUJĄCY
OLEJEK 100%
AKTYWNA FORMUŁA
LIRENE JESTEM ECO

Odżywi, zregeneruje oraz
ujędrni Twoją skórę. Dzięki
unikalnemu połączeniu 9 drogocennych olejów nabierze
ona sprężystości i odzyska
młodzieńczy blask.

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY
KREM NA DZIEŃ DO
WSZYSTKICH TYPÓW CERY
MINCER PHARMA

Krem redukuje przebarwienia, a drobne
linie oraz zmarszczki stają się wygładzone. Przy regularnym stosowaniu wygląd
skóry ulega wyraźnej poprawie. Dodatkowo zawiera kwas hialuronowy, który
zmniejsza oznaki starzenia się skóry.

BATISTE RETRO LOVE SUCHY SZAMPON

Retro Love – Op-art. Gra czerni i bieli w nowoczesnym wydaniu
z mocnym akcentem kolorystycznym. W tym eleganckim zapachu
otulająca, ciepła baza z ambrą, hiacyntem, irysem oraz pudrem
ryżowym została podkręcona nutą różowego pieprzu. Zaskakujące
połączenie przeszłości z teraźniejszością.

SERIA
PERFUMOWANYCH
KREMÓW DO RĄK
CHARM
DELIA COSMETICS
Seria wegańskich,
bogatych w mocznik oraz
cenne oleje pielęgnujące
kremów do rąk o pięknych
i trwałych zapachach.

ENZYMATYCZNY PEELING
ZŁUSZCZAJĄCY W PROSZKU LIRENE JESTEM ECO

JESTEM ECO #waterless to linia czerpiąca aktywne składniki z sukulentów
i kaktusów – roślin rozkwitających nawet w trudnych, pustynnych warunkach.
Peeling w proszku po nałożeniu na
wilgotną skórę tworzy kremową piankę,
a zawarte w nim roślinne enzymy usuwają martwy naskórek.
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DIVINE LASHES WATERPROOF
MASKARA WODOODPORNA
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 pantenol nie rozmazuje się ani nie
kruszy. Jest przebadany okulistycznie i odpowiedni dla osób noszących szkła kontaktowe.

GILLETTE VENUS 3
MASZYNKI JEDNORAZOWE
DO GOLENIA DLA KOBIET

Maszynka jednorazowa dla kobiet
z 3 ostrzami i paskiem nawilżającym
zapewniającym poślizg. Ochronne mikrolistki zmniejszają ryzyko skaleczeń
i zacięć. Specjalnie zaprojektowana
rączka z ruchomą główką docierającą
do trudno dostępnych miejsc.

DOUBLE TROUBLE MASKARA
ESSENCE

Innowacyjna szczoteczka 2 w 1 ma dwie
strony: elastomerową, zapewniającą
dodatkową objętość i podkręcenie, oraz
stronę z włókna, zapewniającą podkreślenie i wydłużenie. Nieważne, czy wybierasz
naturalny styl, czy może masz ochotę
na efekt wow! Pytanie brzmi: czy jesteś
gotowa na rzęsy jak marzenie?
Testowane okulistycznie. Wersja standardowa i wodoodporna.

PREBIOTYCZNE SERUM
DO CERY MIESZANEJ
GIFT OF NATURE

Za pielęgnujące właściwości
serum odpowiada m.in. hydrolat
z oregano, który regeneruje skórę
i naskórek, a także łagodzi i koi
stany zapalne, dzięki czemu jest
idealnym składnikiem dla skóry
problematycznej i trądzikowej.
Jego działanie wzmocniliśmy
o Niacynamid w stężeniu aż 5%,
który zmniejsza nadmierną produkcję sebum, redukuje wielkość
porów i walczy z przebarwieniami, a także wpływa na produkcję
kolagenu i syntezę kwasu hialuronowego w skórze, dzięki czemu
poprawia jej jędrność i napięcie.

ANTYPERSPIRANTY
W KULCE ADIDAS
PRO INVISIBLE

Produkt powstał z myślą o ludziach, którzy uprawiają sport
z zapałem, bez przeszkód
i potrzebują maksymalnej
skuteczności. Zapewnia
48-godzinną ochronę przed
nieprzyjemnym zapachem,
a inteligentny system Dry
Anti-Marks chroni odzież
- włącznie z czarną i białą przed powstawaniem żółtych
i białych plam.

WODA TERMALNA
MEDIC THERMAL WATER

Woda termalna bogata w składniki
mineralne wydobywana z głębokości ok. 2000 m, o działaniu
kojącym, ochronnym i wzmacniającym skórę. Zrównoważony skład
mineralny korzystnie wpływa na
jej kondycję i wygląd. Wspomaga
gojenie zmian skórnych, poprawia
ukrwienie i dba o odpowiedni
poziom nawilżenia.

JĘCZMIENNY SYPKI
PUDER POD OCZY
REDUKUJĄCY CIENIE
Z KOFEINĄ ECOCERA

O delikatnym żółto-beżowym zabarwieniu i matowym wykończeniu zneutralizuje zasinienia pod
oczami, a zawarta w produkcie
kofeina pobudzi mikrokrążenie
i przepływ limfy.

BLEND-A-MED 3D WHITE
LUXE PASTA DO ZĘBÓW
HEALTHY SHINE

Zaufaj wybielającym właściwościom
pasty do zębów. Bezpieczna dla
szkliwa formuła podkreśli piękno
Twojego uśmiechu dzięki technologii
cząstek rozpuszczających, które
usuwają przebarwienia uwięzione na
powierzchni zębów, a jednocześnie
zapewniają ochronę przed tworzeniem się nowych przebarwień.

BATISTE WONDER
WOMAN™ SUCHY
SZAMPON

To Twoja supermoc – możesz odświeżyć włosy, kiedy
tylko tego potrzebujesz.
Spryskaj, wmasuj i ciesz się
pięknymi włosami o zniewalającym zapachu róży, frezji
i bergamotki. Świat należy
do Ciebie!
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Tekst:
Kinga Bednarz

kosmetolog/wizażystka
Glow Atelier by Kinga Bednarz
makijaż: Kinga Bednarz
Stylizacja, sukienka: Apparel
www.apparel.com.pl

JESIENNE SPOJRZENIE NA

MIEJSKI.
MAKIJAZ

Uroda pod lupą

J

ako wielka miłośniczka ciepłych tonów, chciałabym
Ci przedstawić, jak się pomalować, byś zawsze wyglądała ponadczasowo i modnie. To zaczynamy!

W miejskim, ulicznym stylu pamiętaj, że dobry makijaż zaczyna się od
właściwej pielęgnacji Twojej cery. Zwłaszcza jesienią zwróć uwagę
na dobór odpowiedniego kremu. Moim hitem wśród kremów regeneracyjnych są te, które w swoim składzie posiadają ceramidy. Możesz wykorzystać również bazy rozświetlające i nawilżające. Dodadzą cerze zdrowego blasku, a przy okazji nawilżą ją.
Jeśli chcesz, aby skóra wyglądała zdrowo i promiennie, wybieraj rozświetlające podkłady. Jeżeli masz niedoskonałości - nie martw się
- potraktuj je punktowo kryjącym kamuflażem. Skóra z dużą ilością
podkładu nie wygląda ładnie i świeżo.
Pamiętaj też, że kluczem do sukcesu jest okolica pod oczami. Zastosuj w tym obszarze kryjący, ale rozświetlający korektor. Strefa pod
okiem będzie ujednolicona, ale nieprzytłoczona. Twoje spojrzenie
zyska zdrowy i naturalny wygląd. Bardzo ważne jest, aby pod oko

nie nakładać za dużo produktu. Uzyskamy wtedy efekt odwrotny
do zamierzonego. Wówczas skóra będzie wyglądała na poszarzałą
i zmęczoną.
Aby zapewnić trwałość makijażu nie zapomnij o pudrze. To on scala
ze sobą wszystkie produkty, a jednocześnie utrwala je. Chcąc uzyskać świetlisty makijaż nie przesadzamy z pudrowaniem. Matowa
i płaska skóra już wyszła z mody - obecnie stawiamy na naturalność.
Moim odkryciem ostatniego sezonu jest produkt, który dodaje skórze
zdrowego blasku „jakby pochodzącego od środka”. Produktem tym
jest mgła pudrowa z Paese. Doskonale rozświetla cerę, bez efektu
drobin. U osób starszych z oznakami starzenia się świetnie sprawdzi
się w roli rozświetlacza.
Jeżeli nie chcesz, aby Twoja twarz była pozbawiona wyrazu - postaw na kontur. Podkreślone kości policzkowe, zaróżowione policzki
dodają energii i dziewczęcego look’u. Dzięki bronzerowi w ciepłej
tonacji twarz staje się ocieplona, a Twoje największe atuty podkreślone. Osobiście uwielbiam róże w brzoskwiniowym odcieniu. Dzięki nim skóra nabierze zdrowego kolorytu i będzie wyglądała trójwymiarowo.

CASHMERE SECRET BAZA
WYGŁADZAJĄCA

BIELENDA
MAKE-UP ACADEMIE ECO FLUID

Mikrosiateczka przestrzennych silikonów 3D
perfekcyjnie kryje niedoskonałości cery i delikatnie wyrównuje zmarszczki. Dzięki niej skóra
staje się kaszmirowo gładka i idealnie miękka
w dotyku. Baza wiąże cząsteczki makijażu,
dzięki czemu wydłuża jego trwałość i sprawia,
że skóra łatwiej oddycha. Makijaż rozprowadza
się równomiernie i nie zbija się.

To naturalny, płynny fluid
w trzech najpopularniejszych kolorach – 01 (jasny
beż), 02 (naturalny beż)
i 03 (słoneczny beż). Kryje
w sobie skuteczne filtry
chroniące przed HEV (tzw.
światłem niebieskim) i filtry
dające ochronę przed
światłem słonecznym UV
– SPF 10.

ACTIVE BEAUTY MATT
FOUNDATION ULTRA-RESISTANT BEIGE NO36 LIRENE

PODKŁAD
STAY FLAWLESS MATT
DELIA
COSMETICS

Lekki, nie
obciążający
skóry podkład,
zapewniający 16
godzin matowego
wykończenia.

Długotrwały podkład dla aktywnych – odporny na ścieranie i pot, bez efektu maski.
Matująca formuła nie wysusza i daje efekt
aksamitnej skóry ukrywając niedoskonałości. Witamina C – rozjaśnia i chroni skórę
przed niekorzystnym działaniem czynników
zewnętrznych.

CELIA DE LUXE VELVET TOUCH
PUDER PRASOWANY

Matujący puder prasowany, długotrwale wygładza skórę twarzy. Zapewnia perfekcyjne wykończenie makijażu, pochłania nadmiar sebum.
Lekki i delikatny, łatwo i równomiernie rozprowadza się na skórze. Dostępny w 4 odcieniach.

KOREKTOR W KREMIE ULTIMATE
CAMOUFLAGE CREAM CATRICE

Wspaniała wiadomość dla fanów popularnego korektora w kremie Camouflage Cream: teraz z ulepszoną
formułą, w pudełeczku z nowoczesnym, fioletowym
wieczkiem. Wydajność jak zawsze – bez zarzutu! Korektor ma bardzo mocne krycie, jest długotrwały, nie ściera
się, nie migruje. Nie zatyka porów.
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Czego nie może zabraknąć w świeżym, miejskim makijażu? Oczywiście, że rozświetlacza. Postaw na mieniące się w słońcu błyski, bez
drobinek. Najpiękniejszy efekt tego produktu - to efekt tafli. Pamiętaj
tylko, że co za dużo to niezdrowo i w przypadku rozświetlacza również należy zachować umiar.
Twoja skóra jest już gotowa, czas skupić uwagę na oczach. Głównie
zależy nam na jak najbardziej delikatnym, świeżym efekcie. Polecam
ograniczyć cieniowanie. Zastosuj bazę pod cienie w naturalnym kolorze, przypudruj łuk brwiowy oraz rozświetl matowym cieniem wewnętrzy kącik. Następnie zaaplikuj na powiekę klej do pigmentów,
weź swój ulubiony pigment w szampańskim kolorze i rozłóż go na
powiece. Delikatnie, dużym puchatym pędzlem rozblenduj granicę.
Dla podkreślenia oka przyciemnij linię rzęs czarnym lub brązowym
cieniem. Możesz kreskę wyciągnąć w delikatną jaskółkę. Granicę
kreski rozblenduj w chmurkę, aby efekt nie był za mocny, a oko było
lekko przydymione.
Teraz przechodzimy do gwiazd tego makijażu - mianowicie kępek
rzęs. W tym makijażu stawiamy na mocniejszy efekt. Doklejamy kępki
w długościach dostosowanych do naturalnej długości rzęs, a następnie w niektórych miejscach dodajemy pojedyncze kępki o długości
12-14 mm, aby uzyskać efekt seksowanego spojrzenia. Brwi podkreślamy naturalnie. Aby wyglądały jeszcze lepiej możesz ułożyć je na
mydełko do brwi. Usta koniecznie w błysku. Jeśli lubisz trwałość matowej pomadki, nałóż ją, a następnie zaaplikuj maskę lub błyszczyk
w formie toppera. Dzięki temu Twoje usta nie będą przesuszone,
a ich wygląd będzie przyciągał uwagę.

Jeśli chodzi o kolorystykę - wedle gustu. Ja stawiam zawsze na kolory nude - świetnie pasują do tego rodzaju looku. Aby dodać charakteru i spójności postaw również na rozświetlenie dekoltu. Podkreślone
kości obojczykowe dodają subtelności i kobiecości. Pięknie mieniący się w słońcu błysk na dekolcie przyciągnie uwagę przechodniów
i sprawi, że będziesz wyróżniać się w tłumie. Twoja miejska stylizacja,
dzięki której nikt nie przejdzie obok Ciebie obojętnie jest już gotowa.
Ciesz się nią i błyszcz wśród przechodniów.

RIMMEL MULTI TASKER
KOREKTOR DO TWARZY

Korektor kryjący do twarzy i pod oczy. Teraz ten jeden
produkt zastąpi Ci zarówno podkład, jak i korektor. Idealnie
kryje, dopasowuje się do koloru skóry i utrzymuje się na
niej przez cały dzień zapewniając uczucie komfortu. Duży
aplikator zapewnia łatwą i szybką aplikację, gdziekolwiek
jesteś!

BŁYSZCZYK
POWIĘKSZAJĄCY USTA
ESSENCE

Nie dla ludzi o słabych nerwach!
Błyszczyk What the Fake! EXTREME PLUMPING LIP FILLER to
nowa tajna broń dla pełniejszych
ust. Dzięki 0,3% ekstraktowi z chili
(kapsaicyna) ta ekstremalna wersja
wywołuje uczucie wyjątkowo gorącego mrowienia na ustach.

MAKEUP
REVOLUTION
MASCARA 5D

Właściwości tego
tuszu mają szerokie
spektrum: ekstremalnie wydłuża
i zagęszcza rzęsy,
podkręca je i unosi,
definiuje oraz
z łatwością pokrywa
każdą rzęsę nawet
przy jednej warstwie.

RIMMEL
WONDER’EXTENSION
TUSZ DO RZĘS

PALETY CIENI DO POWIEK
ESSENCE

Nazwy nowych palet cieni do powiek w mini
formacie brzmią jak kawałki taneczne: I like it
Mauve it, Mauve it, BRONZED this way. Z racji
swojego formatu zmieszczą się nawet
w małej torebce czy kosmetyczce,
więc możesz swobodnie zabrać je
w podróż.

NOWOŚĆ
BLACK BALM
MASKARA DELIA
COSMETICS

Nowoczesne połączenie
maskary i balsamu pielęgnującego rzęsy. Zawiera
naturalne oleje: arganowy i z kiełków pszenicy,
które odżywiają rzęsy
przy każdej aplikacji.
Szczoteczka z naturalnego włosia umożliwia
stopniowe budowanie
efektu wydłużonych
i pogrubionych rzęs.

Zafunduj swoim rzęsom totalną
rewolucję! To maskara z wyjątkową
fomułą fullstretch™, która zapewnia
natychmiastowy efekt wydłużonych
rzęs. Spraw, by Twoje rzęsy były podkręcone, wydłużone i gładkie! Precyzyjna szczoteczka równomiernie
pokrywa rzęsy tuszem i zapewnia im
spektakularną długość. To wszystko
bez grudek i bez rozmazywania.

BŁYSZCZYK OPTYCZNIE POWIĘKSZAJĄCY USTA CATRICE

Z optycznym efektem wybielania zębów daje
efekt pełniejszych ust, pozostawiając uczucie
delikatnego mrowienia i zapach cukierków. Błękitna, połyskująca konsystencja z błyszczącymi
cząstkami podkreśla rozświetlony uśmiech.

EVELINE
COSMETICS LIP
LUMINIZER

Ultralśniące usta to najgorętszy trend ostatnich miesięcy!
Odkryj błyszczyki Diamond
Glow. Ich lekka formuła jest
gwarancją komfortowej aplikacji i noszenia. Zapewniają
efekt niezwykłego lśnienia na
ustach już po nałożeniu jednej warstwy. Dodatkowo mają
apetyczny, karmelowy zapach
i piękne, modne kolory.

MAKEUP REVOLUTION
POMADKI Z SERII LIP
VINYL

Winylowe pomadki do ust o wyjątkowej formule. Są to błyszczyki
o wysokim połysku, jednocześnie
posiadające niesamowicie wysokie
krycie kolorem. W serii można znaleźć wiele odcieni - każdy znajdzie
coś dla siebie.
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LŚNIĄCE,
ZADBANE
PIĘKNE WŁOSY

SZAMPON I MASKA
REGENERUJĄCO-WZMACNIAJĄCE
CELIA

REKLAMA

Uroda pod lupą

JESIEn /ZIMA 2021

Do każdego rodzaju włosów, szczególnie słabych
i nadmiernie wypadających, a także przetłuszczających się. Idealne dla osób
o wrażliwej skórze głowy.
Formuły bogate są w roślinne składniki aktywne,
które zapewnią włosom
odpowiedni poziom nawilżenia, a także przywrócą
sprężystość i elastyczność.

H–STIMUPEEL OCZYSZCZAJĄCY
PEELING TRYCHOLOGICZNY DO
SKÓRY GŁOWY PHARMACERIS H
Polecany do dogłębnego oczyszczania skóry
głowy dla kobiet i mężczyzn z problemem wypadania włosów, przerzedzenia, łysienia oraz
dla osób z problemem łupieżu i łojotokowym
zapaleniem skóry głowy.

PEELING TRYCHOLOGICZNY DO SKÓRY
GŁOWY _ELEMENT

Peeling do skóry głowy z bazylią
zawiera także kwasy AHA - skoncentrowany ekstrakt z marakui i cytryny, które uelastyczniają warstwę
rogową naskórka i pozwalają na
długie zachowanie fryzury nawet
w warunkach wysokiej wilgotności.
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SPECJALNA
DWUSTRONNA
SZCZOTECZKA

CAMELEO SPRAY & GO

Gama sześciu sprayów koloryzujących umożliwiających natychmiastowe nadanie wymarzonego koloru. Można użyć jednego koloru
lub połączyć kilka dla indywidualnego rezultatu, utrzymuje się do
4-6 myć.

* Wszystkie produkty oznaczone ikoną „clean beauty” mają formuły wolne od: PEG, mikroplastiku i parabenów.
Najczęściej są to produkty wegańskie. Gdy zawierają olej palmowy pochodzi on z kontrolowanych upraw.
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1

1
MASKA 4W1 GLISS
PROTEIN+ SHINE Dedykowana

BATISTE
HYDRATE SUCHY
SZAMPON

włosom farbowanym, które wymagają
specjalnej regeneracji i odżywienia.
Dzięki skoncentrowanej formule
i dodatkowi oleju babassu, przywraca
im blask oraz wspomaga zachowanie
żywego koloru, jak tuż po farbowaniu.

To suchy szampon
Spray nabłyszczający chroniący włosy
z niewidoczną formułą
przed szkodliwym promieniowaniem UV,
o podwójnym działaniu,
wolnymi rodnikami oraz wysoką temdla włosów suchych
peraturą (do 230°C) podczas stylizacji
i normalnych. Odświeża
lokówką lub prostownicą. Nabłyszcza
włosy, jednocześnie dzięwłosy i dodaje im elastyczności.
ki olejkowi z awokado nawilża je bez obciążania.
Niezastąpiony również,
gdy suche powietrze
przesusza włosy.

2
PANTENE PRO-V COLOUR PROTECT KERATYNOWA MASKA DO WŁOSÓW

Zapewnia żywiołowy kolor, została
przebadana przez Szwajcarski Instytut Witamin (Swiss Vitamin Institute)
oraz zwalcza oznaki uszkodzeń
spowodowanych farbowaniem.

2

BATISTE HEAT & SHINE
NABŁYSZCZAJĄCY SPRAY
Z FILTREM UV

3
HERBAL ESSENCES ARGAN OIL REGENERUJĄCA
MASKA DO WŁOSÓW SUCHYCH I ZNISZCZONYCH

Wnika głęboko, aby odbudować
zniszczone włosy, przywracając im
gładkość i ukazując ich naturalne
piękno.

3

DOVE DAILY MOISTURE
2W1 SZAMPON I ODŻYWKA DO WŁOSÓW
NORMALNYCH

MLECZKO DO WŁOSÓW
CHRONIĄCE PRZED
DZIAŁANIEM WYSOKIEJ
TEMPERATURY MARION

CAMELEO KOLAGEN I BIOTYNA MASKA DO WŁOSÓW

Przeznaczona dla delikatnych,
zniszczonych i pozbawionych objętości włosów, nie zawiera silikonów
i sztucznych barwników. Ochronna
biotyna wzmacnia włosy i nadaje im
elastyczność, nawilżający kolagen
odbudowuje, nadaje objętość i ułatwia
rozczesywanie.

Specjalna formuła chroni włosy
przed wysoką temperaturą, która
wytwarzana jest w czasie stylizacji
włosów przy użyciu suszarki, lokówki
czy prostownicy.

W naszym aktywnym życiu
możliwość szybkiego uzyskania
miękkich i jedwabistych włosów,
które wszyscy uwielbiamy, jest
bezcenna. Szampon z odżywką
pomaga chronić włosy przed
wpływem czynników zewnętrznych. Sprawia, że stają się miękkie
i łatwo się układają.

ATOPIC SKIN
SZAMPON DO
WŁOSÓW
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.

SYOSS SZAMPON COLOR

Inspirowany Japonią szampon Syoss Color z kwiatem tsubaki do
włosów farbowanych i rozjaśnianych. Zaawansowane formuły są
tworzone przez fachowców i inspirowane japońskimi zasadami piękna. Inspirowane Azją naturalne składniki połączone
z AMINO COMPLEX, mieszaniną aminokwasów, które stanowią
podstawowy budulec włosów, pomagają zachować mocne
i zdrowe włosy.

DOVE NUTRITIVE SOLUTIONS INTENSIVE
REPAIR ODŻYWKA I SZAMPON DO
WŁOSÓW ZNISZCZONYCH

Czy wiesz, że dzięki odpowiedniej pielęgnacji zniszczonych
włosów, możesz przywrócić im siłę i odporność na złamania,
a nawet sprawić, że uzyskają bardziej zdrowy wygląd? Stworzyliśmy unikalną formułę, która przy ciągłym użytkowaniu
wyraźnie odnawia i stopniowo odżywia zniszczone włosy.
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Męska skóra znacznie
różni się od skóry pań,
wymaga więc odmiennego podejścia, a przede
wszystkim – innych kosmetyków do pielęgnacji.
Znajdź perfekcyjny kosmetyk dla siebie!

Męska strefa
PERFECTA KREM DO
RĄK JAMAICA MAN

GLINKA GOT2B PHENOMENAL
TEXTURIZING CLAY

Odkryj krem do rąk dedykowany
mężczyznom. Poznaj działanie
specjalnej formuły 2w1, która
zapewnia intensywne nawilżenie
i regenerację. To podwójna
dawka pielęgnacyjna dla
męskich dłoni. Zadbane dłonie
to najlepsza wizytówka każdego
mężczyzny!

Pasta do układania włosów, która nadaje im
strukturę i matowy wygląd. Pozwala na uzyskanie trwałej fryzury. Sposób użycia: umieść
niewielką ilość na dłoniach i ułóż pożądaną
fryzurę na suchych włosach.

ANTYPERSPIRANT DLA
MĘŻCZYZN _ELEMENT

Składnikiem aktywnym jest
roślinna tauryna pozyskiwana z algi
Jania Rubens. Tauryna energetyzuje komórki skóry i sprawia, że
staje się ona bardziej elastyczna.
Sok aloesowy przyspiesza gojenie
ran i regeneruje uszkodzoną skórę.
Olejek z szałwii lekarskiej charakteryzuje się typowo ziołowym,
lekko pikantnym aromatem. Działa
kojąco i przeciwbakteryjnie.

ALOESOVE ŻEL MYJĄCY DO TWARZY

DUETUS KREM DO TWARZY NA DZIEŃ

Lekki krem na dzień 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, zabezpieczający skórę
przed negatywnym wpływem środowiska i działaniem
wolnych rodników.

Żel myjący do twarzy, który
dzięki zawartości delikatnych środków myjących
usuwa wszelkie zanieczyszczenia, nie podrażniając
nawet wrażliwej skóry.
Połączenie naturalnych
olejków eterycznych wspomaga procesy regeneracji
i regulacji pracy gruczołów
łojowych. Po zastosowaniu
cera pozostaje wyraźnie
oczyszczona, odświeżona
i gładsza w dotyku.

PIELĘGNACJA
W RODZAJU

MĘSKIM

DAX MEN ŻEL DO
MYCIA 3W1 TWARZ CIAŁO - WŁOSY

Oczyszczający żel do mycia twarzy, ciała i włosów, nie szczypie
w oczy, o unikalnym, świeżym
zapachu. Regeneruje mikrouszkodzenia, takie jak podrażnienia
i zaczerwienienia. Przywraca naturalne pH skóry, łagodzi ją i koi
dzięki odpowiednio dobranym
składnikom. Oczyszcza i silnie
odświeża.

WODA PERFUMOWANA
_ELEMENT

Mężczyźni to prawdziwi odkrywcy,
którzy chcą być sobą w każdych
warunkach. Otwórz się na nowe
wyzwania z kompozycją zapachów o nutach paczuli, jaśminu
i grejpfruta z wyjątkowo morskim
akordem. Woda perfumowana pozwoli ci we właściwy sposób o siebie zadbać, a charakterystyczny
męski zapach będzie doskonałym
towarzyszem podczas kolejnych
etapów odkrywania świata!
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SENSITIVE SKIN MEN
AFTER SHAVE BALM

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.

TOŁPA® DERMO
MEN FACE & HEAD
PEELING PRZED
GOLENIEM

CAMELEO MEN SZAMPON
DO WŁOSÓW I BRODY +
ŻEL POD PRYSZNIC

Kosmetyk dla zabieganych mężczyzn, myje i pielęgnuje włosy i ciało
a także ogranicza procesy pocenia
się skóry i wydzielanie sebum.

OLD SPICE WHITEWATER
WODA PO GOLENIU

Kosmetyki z linii tołpa.
AVA ECO MEN KREM
dermo men face & head
MATUJĄCO-REGENEprzeznaczone są do pieRUJĄCY 6W1
lęgnacji twarzy i ogolonej
Naturalne składniki kremu dla
skóry głowy jednocześnie. mężczyzn od marki Ava pozwolą
Jednak przed przystąpieCi cieszyć się jędrną, wygłaniem do golenia skórę
dzoną i młodziej wyglądającą
należy dokładnie oczyścić. skórą twarzy. Już po pierwszych
Tutaj doskonale sprawdzi
kilku zastosowaniach będziesz
się peeling przed goleniem
w stanie zauważyć różnicę,
dermo men face& head,
ciesząc się z tego, że zaufałeś
który także wygładza skórę.
zwielokrotnionej sile produktu.
Celując w sześć elementów
związanych z dbaniem
o twarz, Eco Men
zapewni Ci poczucie
bezpieczeństwa i wesprze w codziennej
walce z procesami
starzenia się.

Woda po goleniu Old Spice Whitewater
to ekscytująca i odświeżająca woda
kolońska nasycona słynną męskością
Old Spice. Old Spice Whitewater to
czysty i porywający zapach, który zawsze
zapewni Ci wspaniałe uczucie świeżości.
Błękitna, oceaniczna męskość w płynie.

SCHAUMA SZAMPON MEN
SCHWARZKOPF
Szampon dla mężczyzn do codziennego stosowania. Wzmacnia włosy
od nasady aż po same końce. Dla
silnych, ujarzmionych włosów z naturalną objętością. Wegańska formuła
wzbogacona o mikroskładniki. Bez
parabenów i silikonów. Tolerowanie
przez skórę potwierdzone dermatologicznie.

HEAD & SHOULDERS MEN
ULTRA SZAMPON PRZECIWŁUPIEŻOWY

Head & Shoulders Men Ultra
Scalp Detox to przeciwłupieżowy
szampon, który ma świeży, imbirowy
zapach, jest łagodny dla skóry głowy
i zapewnia do 100% ochrony przed
łupieżem. Szampon Scalp Detox
głęboko oczyszcza skórę głowy
i włosy, zwalczając uczucie suchości,
swędzenie, zanieczyszczenia i przetłuszczanie się włosów.

TAFT ŻEL DO WŁOSÓW
V12 SCHWARZKOPF

To niewielkie opakowanie skrywa
komponenty odpowiedzialne
za efektywne poskromienie niesfornych kosmyków i nadanie im
pożądanego kształtu. Nowoczesna formuła została wzmocniona
o specjalną technologię, która
toruje Ci drogę do przyspieszonej stylizacji i niesamowitego
utrwalenia.

Zestawy
Podarunkowe

Podaruj mu gładkie, dokładne golenie
z zestawem prezentowym Gillette.

Dla mężczyzn prowadzących
dynamiczny i niekonwencjonalny
tryb życia.

