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H

alo halo, dzwonimy do Was! Prosimy odebrać telefon – łączymy.

HALO
HALO IT’S
ME...

VISSAVI!

ROZMOWY KOLOROWANE!

AGATA BLOK
Właściciel, Dyrektor Kreatywny
VISSAVI
„Nie tworzymy sztuki dla sztuki, a ubrania
dla kobiet, które mają je nosić i czuć się
w nich wyjątkowo”
www.vissavi.pl
www.facebook.com/vissavi
www.instagram.com/vissavi
Vissavi sp. z o.o.
ul. Technologiczna 46
35-213 Rzeszów
M: 662 237 550

Tą wiadomością, chcemy zaprosić wszystkie kobiety do zbiorowej
rozmowy na temat wielobarwnej kobiecości, różnorodnych odcieni
jej wrażliwości, postrzegania tego, co piękne, a przede wszystkim
kolorowania rzeczywistości i otoczenia kolorowym stylem.
Pamiętacie drugą połowę lat 80. oraz wczesne lata 90.? Pamiętacie, jak nasze Mamy, Ciocie i Babcie kolorowały szare ulice stylizacjami? Niby nic wtedy nie było w sklepach, a jednak każda
z ówczesnych pań potrafiła zaskakiwać! I to nie raz w tygodniu czy
w miesiącu, a codziennie. Jeśli nie było sukienek w sklepach, to
kupowały tkaniny i szyły.
Kobiety w tamtym czasie prezentowały się iście filmowo. Pantofle,
sukienka, fryzura, torebka, opaska, klips, makijaż czy kapelusz tworzyły przemyślaną całość. Zachwycały w pracy, żadnej pracy się
nie bojąc, jako „kobiety pracujące” ;) Zachwycały w domach, na
ulicach, w kawiarniach, w salonach fryzjerskich nawet z wałkami
na głowach ;), po prostu uwielbiały błyszczeć, pielęgnować swoją atrakcyjność, podkreślać ją i czerpać z niej radość na co dzień.
Powód, by pięknie i kobieco wyglądać także nie był szczególnie

wymagany. Każda okazja, aby „być kobietą” w pełni, podkreślając
przy tym wszelakie swoje atuty fizyczne i cechy osobowości, była
zaproszeniem i wstępem do kreowania rzeczywistości swoją obecnością i stylem. Była okazją do udziału w czymś atrakcyjnym, czyli
rozmowie, wymianie energii i myśli, poglądów, spostrzeżeń oraz
inspiracji.
To były dopiero rozmowy! Z uśmiechem od ucha do ucha, szczere
i spontaniczne w reakcjach. Także pełne czułości i słuchania się
nawzajem, czułości, która integruje i sprawia, że kocha się ludzi
i życie… życie towarzyskie!
Trafiamy w samo serce miasta Rzeszowa, niemalże powszednie
miejsce dla mieszkańców Rzeszowa, ale jeśli zmienimy perspektywę i spojrzymy na to architektoniczne cudo, np. z pierwszego piętra zabytkowej kamienicy, to dostrzeżemy to tętniące życie, które
toczy się tu od dziesiątek lat.
I tak trafiłyśmy do Atelier Fryzjerskiego Katarzyny Złamaniec na
Starym Rynku w Rzeszowie, które swoją atmosferą i wystrojem po
prostu zwaliło nas z nóg!
Pani Katarzyna zrobiła coś, co rzadko się zdarza. Potraktowała to
miejsce z czułością, pozwoliła starym wnętrzom żyć ich przeszłością łącząc ich estetykę ze swoją artystyczną wizją. Dzięki swojej
wyobraźni stworzyła miejsce totalnie kultowe na mapie miasta Rzeszowa, gdzie nadal możemy poczuć klimat PRL za sprawą vintage-
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le więcej w kolekcji w różnych odcieniach, która na sam koniec
w jednej z sukienek z lejącymi się po ramionach rękawkami, definiuje się jako kolor magenty, czyli czerwieni z kroplą niebieskiego.
Sukienki w kolorze kobaltu, morskiego niebieskiego, seledynu czy
błękitny komplet zachwycają, dodając kobiecej sylwetce dodatkowej elegancji i klasy.
Co jeszcze zabrałyśmy do naszej bajki z lat 90.? Makijaże i fryzury.
Iwona - blondynka od początku do złudzenia przypominała nam
top modelkę Karen Mulder, natomiast Brygida niezapomnianą Cindy Crawford. Wystarczyło ich urodę odpowiednio rozświetlić makijażem, nadać charakterystycznego kształtu brwiom oraz dodać volumenu i odbicia włosom, by uzyskać efekt ikon modelingu sprzed
30 lat. Zanim jednak nasze bohaterki kampanii VISSAVI przeobraziły się w top modelki, świetnie poczuły rolę opisanej wcześniej
zadbanej Polki końca lat 80., jako panie sekretarki z misternie
upiętymi kokami w kwiatowych sukieneczkach czy jako przyjaciółki, które wspólnie odwiedziły salon fryzjerski w dziennych, mocno
nasyconych kolorem sukienkach...

’owych foteli fryzjerskich, wielkich retro suszarek, małych kolorowych „suszareczek”, które zdobią salon w wielu miejscach.
Zakochaliśmy się w analogowych aparatach telefonicznych, z tą ich
charakterystyczną kolorystyką dla lat 80., które stały się naturalnym

pretekstem do aranżowania scenek między naszymi bohaterkami
podczas sesji zdjęciowej. Projektantki VISSAVI w tym sezonie zaskakują mono intensywnością barw. Mamy w kolekcji pięknie skrojony garnitur w mega twarzowej czerwieni. Tej czerwieni jest o wie-

Zapraszamy Was do tego kobiecego dialogu, kiedy tylko macie
na to ochotę. Nie tylko dzisiaj :) jesteśmy tu dla Was, czekamy na
Wasze przemyślenia, na dobre słowo, żarty, na mniejsze i większe
dyskusje. Na Waszą szczerość i tylko w taki sposób chcemy budować dalej VISSAVI i relacje z Wami, spotykając się i rozmawiając,
czas na… ROZMOWY KOLOROWANE. HALO HALO IT’S ME…VISSAVI!
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ECOCERA RYŻOWY PUDER POD
OCZY Z KWASEM HIALURONOWYM

Puder posiada innowacyjny, naturalny skład
oparty na skrobi ryżowej oraz kukurydzianej. Kwas
hialuronowy zamknięty w kapsułkach uwalnia się
w momencie aplikacji, dzięki czemu zadba o odpowiednie nawilżenie i wygładzi skórę pod oczami.
Subtelna złota drobinka pochodzenia mineralnego
(mika) oraz krzemionka odbijają światło, optycznie
wygładzając skórę i zmniejszając widoczność
zmarszczek.

BIELENDA WATER BALANCE LEKKI NAWILŻAJĄCY AQUA-GEL DO
TWARZY DZIEŃ/NOC

Przeznaczony do codziennej pielęgnacji cery
suchej, odwodnionej, pozbawionej blasku, która
potrzebuje produktów o lekkich formułach.
Produkt zawiera koktajl składników
aktywnych, ukierunkowanych
na poprawę nawilżenia skóry.
Skóra odzyskuje naturalny blask
i promienność.

PERFECTA FENOMEN C GŁĘBOKI
LIFTING I NAWILŻENIE KREM NA
DZIEŃ I NA NOC 50+

Krem do twarzy z filtrem SPF o wyjątkowej,
aksamitnej konsystencji „cream to oil”. Daje
skórze natychmiastowe odczucie zmiękczenia
i odżywienia. Krem z witaminą C polecany jest
do pielęgnacji skóry wymagającej ochrony przed
czynnikami zewnętrznymi, głębokiego liftingu
i nawilżenia. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Rekomendowany do całorocznej pielęgnacji.

NAWILŻANIE SKÓRY TO PROSTA RECEPTA NA
ZACHOWANIE NATURALNEJ URODY.
N.A.E ENERGIA NAWILŻAJĄCY KREM DO TWARZY
NA DZIEŃ Z OLEJKIEM
WINOGRONOWYM

BIO ALGA INTENSYWNE
ODMŁODZENIE SERUM DO
TWARZY AVA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE

Dzięki połączeniu olejów z pestek
winogron i słonecznika, zapewnia
długotrwałe nawilżenie i zapewnia
elastyczność skóry twarzy. Zawarty
w kremie organiczny olej z pestek
winogron jest bogaty w witaminę A i E,
wykazuje silne działanie antyoksydacyjne i nawilżające.

To intensywnie odmładzający kosmetyk do
pielęgnacji wymagającej skóry. Naturalne
antyoksydanty i algi działają na trzech
poziomach: chronią komórki skóry przed
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi,
działają antyoksydacyjnie i przeciwdziałają
przedwczesnemu starzeniu się skóry.
W efekcie skóra jest bardziej gładka i jędrna, poprawia się jej elastyczność. Zyskuje
młodzieńczy wygląd.

TOŁPA DERMO FACE ENZYME
PEELING 3 ENZYMY

.

Z KAZDYM DNIEM

PIĘKNIEJSZA...

Ten produkt intensywnie złuszcza naskórek, ograniczając wydzielanie sebum
a przy okazji zmniejsza ilość zaskórników
i eliminuje nawrót niedoskonałości. Działa
jak peeling, ale nie zawiera drobinek ani
kwasów AHA. Usuwa zrogowaciały naskórek, dzięki trzem aktywnym enzymom, bez
pocierania i dodatkowych podrażnień.

EQUILIBRA ALOE KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY
EFEKT WYPEŁNIENIA

Aloesowy krem przeciwzmarszczkowy
efekt wypełnienia od Equilibra to kuracja
dedykowana dojrzałej skórze. Zawarte
w formule naturalne składniki aktywne,
w tym aloes, skutecznie nawilżają oraz
wygładzają cerę. Kwas hialuronowy
w połączeniu z naturalnym białkiem
pszennym oraz olejkiem z róży zapewniają skuteczny lifting.
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PRECURSOR VITAMIN D3 DELIA COSMETICS

To potrójna moc działania. Połączenie składników przeciwzmarszczkowych - w tym koenzymu Q10 - pomaga zmniejszyć widoczność
zmarszczek, uelastycznić skórę. Zawartość niacynamidu ogranicza
wydzielanie sebum, zmniejsza widoczność porów oraz skutecznie
nawilża. Kurkuma natomiast regeneruje, a olej z konopi odżywia skórę.
Seria zawiera nawet do 96% składników pochodzenia naturalnego.

LAWENDOWY KREM
WYGŁADZAJĄCY NA
DZIEŃ I NA NOC 40+
Z LINII LAVENDER
ESSENCE SORAYA
KREM NAWILŻAJĄCO-REGENERUJĄCY KONOPIE Z KOLAGENEM
HERBAL CARE

Kosmetyk świetnie sprawdzi się w przypadku
cery wrażliwej. Intensywnie i długotrwale nawilża,
błyskawicznie koi, dzięki czemu skóra jest idealnie wygładzona i przyjemna w dotyku.

N.A.E. BELLEZZA ANTI-AGE KREM
PRZECIW OZNAKOM STARZENIA
NA NOC

Krem do twarzy na noc N.A.E Belezza Anti-Age,
dzięki połączeniu ekstraktów z zatrwianu i aloesu
oraz kwasu hialuronowego pomaga zredukować
zmarszczki, zwiększa regenerację skóry i pozwala
zachować jej elastyczność. Bogaty skład kosmetyku skutecznie odżywia skórę, zapewniając jej
świeży i promienny wygląd!

PAMIĘTAJ RÓWNIEŻ O TYM, JAK KARMISZ
SWOJĄ SKÓRĘ OD WEWNĄTRZ.
PERFECTA ORGANIC ALOE
ACTIVE 5-MINUTOWA MASKA DO
TWARZY

INTENSYWNIE ALOESOWE NAWILŻENIE! Ekspresowa maska do twarzy Perfecta Organic Aloe
to intensywna porcja nawodnienia, która dodatkowo przynosi skórze ukojenie, aktywnie działając
już w 5 minut! Połączenie lekkiej kremowej konsystencji z zatopionymi kuleczkami witaminowymi,
które rozcierając się podczas aplikacji, uwalniają
moc witaminy E – cudownie pielęgnuje i dba
o zdrową kondycję cery.

TOŁPA DERMO FACE
ENZYME
SERUM NAWILŻAJĄCE

Innowacyjna mikroperełkowa
formuła, umożliwia pielęgnację
2w1: złuszczanie i głębokie
nawilżanie. Użycie tego serum
eliminuje zaskórniki i nagromadzone zanieczyszczenia oraz
głęboko nawilża skórę. Unikalna
formuła aktywuje się na skórze
w momencie aplikacji, poprzez
roztarcie mikrokuleczek i połączenie ich z fazą żelową.

Krem o działaniu nawilżającym
i wygładzającym zmarszczki.
Jego formuła łączy przeciwstarzeniowy i kojący hydrolat lawendowy, regenerujący i wygładzający
olej welwetowy, wzmacniający
i chroniący skórę przed wysuszeniem skwalan oraz resweratrol
– silny antyoksydant o właściwościach przeciwzmarszczkowych
i ujędrniających.

ŻEL POD OCZY I NA POWIEKI
KOJĄCY ZE ŚWIETLIKIEM ZIAJA

Lekki żel przeznaczony do codziennej
pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu
w każdym wieku. Może być stosowany przez
osoby noszące szkła kontaktowe. Produkt
testowany dermatologicznie pod kontrolą
lekarzy okulistów.

OH, JUST
PEACHY!
KOJĄCY KREM-ŻEL POD OCZY
Z EFEKTEM CHŁODZENIA LIRENE

Zawiera olejek z pestek
brzoskwini – naturalny olej
o dużej biozgodności z lipidami
naskórka. Nawilża, regeneruje
i odżywia bez pozostawiania
tłustej warstwy, która obniża
trwałość makijażu. Jest bogaty
w nienasycone kwasy tłuszczowe
(kwas linolowy, kwas oleinowy),
które działają ochronnie i nadają
skórze miękkość.

BIO ALGA
GŁADKA SKÓRA
KREM POD OCZY
ZIELONY KAWIOR
AVA LABORATORIUM KOSMETYCZNE

Krem pod oczy przygotowany na bazie roślinnych
pereł, zwanych Zielonym
Kawiorem i ekstraktów
z wąkrotki azjatyckiej,
Centella asiatica. Składniki te intensywnie nawilżają
i rozświetlają skórę pod
oczami. Przywracają równowagę hydrolipidową,
wygładzają zmarszczki,
działają antyoksydacyjnie. Krem pozostawia
skórę jędrną, elastyczną
i gładką.

OPTI-SENSILIUM
DUOAKTYWNY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY POD OCZY
PHARMACERIS A

Krem działa dwukierunkowo wyraźnie wygładza zmarszczki
oraz dogłębnie odżywia
zmęczoną skórę wokół
oczu. Aktywne połączenie
innowacyjnego peptydu
oraz witaminy E stymuluje
syntezę kolagenu i elastyny,
wzmacniając strukturę skóry
i przywracając jej utraconą
jędrność. Optymalnie dobrana
dawka szlachetnych olejów
(z babassu, passiflory i ryżu)
intensywnie nawilża i odżywia
skórę, tworząc jednocześnie
barierę zabezpieczającą przed
wysuszeniem i niekorzystnym wpływem czynników
zewnętrznych.

AA TECHNOLOGIA WIEKU
5REPAIR 60+ KREM POD OCZY
NAPINAJĄCO-ODŻYWCZY

Zapewnia spektakularne efekty odmładzające: redukcja zmarszczek, poprawa napięcia,
wygładzenie, odżywienie i regeneracja.
Hipoalergiczna formuła testowana klinicznie
u alergików zapewnia najwyższy poziom
bezpieczeństwa i skuteczności nawet dla
najbardziej wrażliwej cery.

VIANEK PRZECIWZMARSZCZKOWY
KREM POD OCZY

Przeznaczony do intensywnej pielęgnacji skóry wokół
oczu, gdzie najwcześniej występują zmarszczki.
Zawiera kompleks składników silnie redukujących
obrzęki, wyrównujących koloryt i niwelujących cienie.
Połączenie kwasu hialuronowego, glikozaminoglikanów oraz koenzymu Q10 gwarantuje głębokie nawilżenie i wygładzenie skóry. Oleje z pestek truskawek,
malin oraz skwalan odżywiają i zmiękczają, a ekstrakt
z miłorzębu japońskiego zapewnia skuteczną ochronę
przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi.

ZASTRZYK
.
NAWILZENIA

- STREFA WOKÓŁ OCZU

PŁATKI KOLAGENOWE POD
OCZY PIERRE RENE MEDIC

Efektywne rozwiązanie w walce z przebarwieniami, obrzękami i starzeniem się
delikatnej skóry pod oczami. Kolagenowe płatki pod oczy posiadają wysoką
zawartość substancji pielęgnacyjnych
(kwas hialuronowy, kolagen i pantenol),
które pozwalają uzupełnić ich niedobory w skórze, zapewniając natychmiastowy efekt odmłodzenia skóry.
Płatki kolagenowe likwidują cienie pod
oczami, przywracając skórze naturalną
świeżość i blask. Efekty widoczne już
po pierwszym zastosowaniu.
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AA RETINOL INTENSIVE
KURACJA MENOPAUZALNA KREM AKTYWNY POD
OCZY UJĘDRNIENIE +
WYGŁADZENIE

Unikatowa formuła Aktywnego kremu
pod oczy jest oparta na Bio-retinol
complex – połączonym synergistycznie z innowacyjnym kompleksem
Menopause control pro oraz nawilżającym Hyaluron ultra, aby zintensyfikować działanie przeciwzmarszczkowe
i ujędrniające oraz zapewnić efekt
pięknej i zdrowej skóry.

ODMŁADZAJĄCY RESWERATROL WYGŁADZAJĄCY KREM-ŻEL POD OCZY I NA POWIEKI
LIRENE

Przyspiesza cykl odnowy naskórka, efektywnie zmniejszając widoczność zmarszczek wokół oczu i powiek. Pomaga redukować cienie
oraz worki pod oczami poprzez wzmocnienie
struktur włókien kolagenu i elastyny oraz
poprawę mikro-cyrkulacji krwi. Intensywnie
odżywia, nawilża i koi podrażnienia, dzięki
obecności masła shea i wosku z oliwek, które
są łagodnymi emolientami.

BIELENDA WATER BALANCE INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY

YOSKINE OKINAWA
GREEN CAVIAR KREM
POD OCZY, NA POWIEKI
I WOKÓŁ UST

PERFECTA CLEAN
BEAUTY WYGŁADZAJĄCY
KREM POD OCZY I NA
POWIEKI

Luksusowy krem intensywnie
wypełniający najgłębsze zmarszczki
do okolic oczu i ust z zielonym
kawiorem z algi Umibudo. Spektakularnie liftinguje i usuwa ze skóry
oznaki zmęczenia, takie jak worki
czy cienie pod oczami.

Wygładzający krem pod oczy
z kofeiną. Rozjaśnia cienie oraz
zapobiega ich powstawaniu,
zmniejsza widoczność tzw. worków
pod oczami, intensywnie nawilża
i wygładza.

WAŻNE JEST NAWODNIENIE - WYPIJAJ
OK. 1,5-2 LITRÓW WODY DZIENNIE.
L’BIOTICA HIALURONOWE
PŁATKI POD OCZY‚ INTENSYWNE NAWILŻANIE - 3 PARY

Dzięki swojej lekkiej formule skutecznie pielęgnuje delikatny i skłonny
do przesuszania naskórek. Produkt
bogaty jest w składniki aktywne ukierunkowane na poprawę nawilżenia
skóry wokół oczu.

Hialuronowe – hydrożelowe PŁATKI POD
OCZY intensywnie nawilżające skórę
pod oczami. Aktywny kwas hialuronowy
zapewnia doskonałe nawilżenie, poprawia
jędrność skóry, zapobiegając powstawaniu
zmarszczek.

FEEDSKIN
BYE EYE BAG
SERUM POD
OCZY

WYGŁADZAJĄCE SERUM POD OCZY Z CYKORIĄ I OLEJEM RYŻOWYM GREEN MENU

Formuła serum, zamknięta
w recepturze na bazie wody
kokosowej i shotu minerałów,
redukuje widoczność zmarszczek
i cieni pod oczami. Ponadto jest
wyjątkowo lekka, bardzo przyjemna w aplikacji i szybko wchłania
się w skórę.

LAWENDOWY KREM NAWILŻAJĄCY POD OCZY I NA POWIEKI
Z LINII LAVENDER ESSENCE
MARKI SORAYA

Odżywia, wygładza i zmniejsza widoczność
zmarszczek. Łączy przeciwstarzeniowy
i kojący hydrolat lawendowy, regenerujący
i wygładzający olej welwetowy, wzmacniający i chroniący skórę przed wysuszeniem
skwalan oraz resweratrol – silny antyoksydant
o właściwościach przeciwzmarszczkowych.

Lekkie serum pod
oczy do codziennego stosowania,
również w przypadku
wrażliwej skóry.
Kofeina zmniejsza
cienie i opuchliznę
pod oczami, a betulina uelastycznia
skórę, przyspieszając
regenerację. Pullulan,
trehaloza i kwas hialuronowy zapewniają
optymalne nawilżenie, zapobiegają przesuszeniu, poprawiają
ogólny wygląd skóry
wokół oczu.
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PEELINGOWANIE,
.
NAWILZANIE,
REGENERACJA
SWEET PEACH REGENERUJĄCY KREM DO
CIAŁA I TWARZY LIRENE

Przynosi ulgę suchej skórze
i stymuluje jej odnowę. Łatwo się
wchłania, pozostawiając na skórze
ochronny film. Efekt miękkości
i owocowej świeżości utrzymuje
się przez długi czas. Nanieś
krem na oczyszczoną skórę ciała
i twarzy, a następnie delikatnie
wmasuj. Stosuj codziennie rano
i wieczorem.

TOŁPA DERMO BODY ENZYME
ENZYMATYCZNY KREM DO CIAŁA

Ten krem zawiera enzymy, dzięki którym
delikatnie dzień po dniu odnawia skórę.
Z kolei kwasy omega aktywnie wspomagają
odbudowę i regenerację naskórka. Produkt
nawilża, uelastycznia i wyraźnie poprawia
kondycję skóry oraz przywraca jej komfort
łagodząc podrażnienia. Jest idealny jako krem
do codziennej pielegnacji ciała, ma przyjemną,
bogatą konsystencję a jednocześnie szybko się
wchłania. Dla nas najważniejsze w kremach do
codziennej pielęgnacji ciała są dwie rzeczy: aby
były skuteczne i żeby się nie kleiły.

Uniwersalny Balsam do ciała All
Over Rescue zawiera opracowaną przez Barnängen formułę Cold
Cream, która tworzy na skórze
otulającą warstwę ochronną.
Produkt przeznaczony jest do
pielęgnacji całego ciała – nawilża
je i regeneruje, a także przywraca
jego miękkość i sprężystość. Nie
pozostawia tłustej warstwy.

Innowacyjny peeling o potrójnym działaniu: wygładza, nawilża i odżywia skórę.
Kryształki trzcinowego cukru, zawieszone
w olejach pochodzenia naturalnego usuwają martwe komórki naskórka, stymulują
mikrokrążenie i przygotowują skórę do
dalszej pielęgnacji. Aloes doskonale nawilża, regeneruje i zwiększa elastyczność
skóry, chroni ją przed przesuszeniem.

Apetyczna formuła peelingu
do kąpieli. Smoothie
z zatopionymi orzechowymi
drobinkami o łagodnym
działaniu złuszczającym.
Składniki aktywne: olej
z awokado, alantoina,
olej sojowy. Efekty, które
pobudzą apetyt na więcej
owocowych smoothie.

EQUILIBRA ALOE EXTRA
DERMO ŻEL ALOESOWY
Z KWASEM HIALURONOWYM

WIŚNIA WIO TUTTI FRUTTI

Z duetem wiśni i wanilii spełnisz marzenia
o #sweetlife. Wygładzający cukrowy peeling do
ciała oddali wszelkie troski i wprawi w perfekcyjny
nastrój. Beauty Shot A idealnie wygładzi ciało! To
jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Nie poczujesz,
jak nie spróbujesz.

Z drobno zmielonymi pestkami
jeżyny oraz cukrem złuszcza martwy naskórek, zmiękcza i nawilża
skórę. Olej ze słodkich migdałów,
dzięki swoim właściwościom pielęgnuje skórę wrażliwą i skłonną do
zaczerwienienia. Dodatek olejku
lawendowego pozwala nam się
zrelaksować i sprawia, że masaż
skóry staje się przyjemnością,
a efekty widoczne są już po pierwszym użyciu.

SMOOTHIE PEELINGUJĄCE DO MYCIA
DELIA COSMETICS
DAIRY FUN

Przywróci skórze odpowiednie nawilżenie i dobrą kondycję. Supernawilżające
formuły wykorzystują pielęgnacyjne
właściwości roślin pustynnych, które
mają niezwykłą zdolność do magazynowania wody. Siła roślin pustynnych to
Twoja moc! Supernawilżający balsam
do ciała szybko ugasi pragnienie
Twojej skóry. Zawiera opuncję, która
zapobiega przesuszeniu, a olejek z róży
doskonale ją regeneruje i uelastycznia.
Różowe pigmenty ROSE GLOW pięknie rozświetlają i poprawiają koloryt.

LABORATORIUM
KOSMETYCZNE AVA
ECO BODY NATURALNY
PEELING CUKROWY
NAWILŻAJĄCO-ŁAGODZĄCY
ALOE VERA

VIANEK KOJĄCO-WYGŁADZAJĄCY PEELING
DO CIAŁA

BARNÄNGEN ALL OVER
RESCUE UNIWERSALNY
NAWILŻAJĄCY KREM
DO CIAŁA

AA MY BEAUTY POWER SUPERNAWILŻAJĄCY BALSAM
DO CIAŁA

EKSPRESOWO NAWILŻAJĄCA ARBUZOWA GALARETKA DO
CIAŁA Z LINII WATER
BOMB SORAYA
BIELENDA SCRUB COCTAIL
WYGŁADZAJĄCY PEELING
DO CIAŁA

Złuszcza, zmiękcza i pielęgnuje naskórek. Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego. Brzoskwinia (źródło
witaminy C i E) regeneruje i wygładza
naskórek, a kombucha detoksykuje
i dodaje mu blasku. Dodatkowo produkt
bogaty jest w prebiotyki, które dbają
o ochronę mikrobiomu skóry. Za złuszczanie i oczyszczanie naskórka odpowiedzialne są drobinki cukru, eliminują
szorstkość i pozostawiają ciało gładkie
i miękkie w dotyku. Peeling przeznaczony jest do stosowania na wilgotną skórę.

PEELING, CZYLI SZYBKA AKCJA REGENERACJA ZADBAJ O SKÓRĘ PO WAKACJACH!

Balsam o ultralekkiej, wodnej
formule, który zapewnia
natychmiastowe nawilżenie
skóry. Odświeża, łagodzi
i poprawia jej napięcie. Zawiera sok z arbuza i betainę.
Wyróżnia się pobudzającym
zapachem, który łączy nuty
cytrusów, mango i brzoskwini.

PERFECTA BUBBLE
TEA ŻEL POD PRYSZNIC EXOTIC FRUITS

Odkryj unikalny, owocowy żel
pod prysznic Perfecta Bubble
Tea z ekstraktem z czarnej herbaty i egzotycznymi owocami.
Poczuj delikatną, kremową pianę na swojej skórze. Dodatkowy
efekt nawilżenia zapewnią Ci
hydrożelowe kulki rozcierające
się w czasie mycia! Świeży,
atrakcyjny zapach uprzyjemni
chwile relaksu w czasie kąpieli.
Wegańska formuła.

To uniwersalny kosmetyk do
pielęgnacji każdego rodzaju
skóry i włosów. Zawiera aż 97%
czystego Aloe vera. Połączenie
niepasteryzowanego aloesu
i kwasu hialuronowego sprawi, że
skóra jest doskonale nawilżona,
gładka i jędrna. Stosowany na
włosy i skórę głowy zapewnia im
odpowiednie nawilżenie.

OLEJEK DO KĄPIELI
I POD PRYSZNIC
MOCNA GRUSZKA
TUTTI FRUTTI

To połączenie smakowitej
gruszki i imbiru! Skutecznie
oczyszcza skórę i zapewnia
uczucie miękkości i elastyczności. Detox Shot Mg
to prawdziwa eksplozja wartości odżywczych. Mocna
gruszka to najlepszy detoks,
dając rozkoszne oczyszczenie i ujędrnienie. Pozwól jej
działać, a Twoje ciało będzie
#fitandhealthy.

TOŁPA DERMO BODY ENZYME
3 ENZYMY I 2 KWASY ŻEL-ESENCJA
POD PRYSZNIC

Ten niezwykły produkt myje i jednocześnie pielęgnuje
skórę, działając jak delikatny peeling enzymatyczno kwasowy, idealny do codziennego stosowania. Oczyszcza
i złuszcza martwy naskórek dając efekt nowej skóry dzień
po dniu, chroni przed powstawaniem niedoskonałości
na ciele, eliminuje szary koloryt skóry i rozjaśnia ślady po
stanach zapalnych.
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SYLVECO OLEJOWA
WCIERKA DO SKÓRY
GŁOWY

Specjalnie skomponowana
mieszanka olejów roślinnych do
wcierania o szerokim zastosowaniu. Powstała z myślą o osobach,
które borykają się z problemami
skóry głowy. Dzięki systematycznej aplikacji, skóra głowy mniej
się przetłuszcza, włosy rosną
szybciej, zagęszczając fryzurę.
Wcierkę można także stosować
do zabiegu olejowania – sprawdzi
się przy każdym typie i stopniu
porowatości włosów.

AA RETINOL INTENSIVE KURACJA
MENOPAUZALNA KREM AKTYWNY
NA DZIEŃ LIFTING + UJĘDRNIENIE

To innowacyjny program pielęgnacyjny, który
precyzyjnie i kompleksowo odpowiada na potrzeby
skóry w okresie okołomenopauzalnym. Unikatowa
formuła Aktywnego kremu na dzień jest oparta na
Bio-retinol complex – połączonym synergistycznie
z innowacyjnym kompleksem Menopause control
pro oraz wygładzającym skwalanem, aby zintensyfikować działanie przeciwzmarszczkowe i ujędrniające oraz zapewnić efekt pięknej i zdrowej skóry.

EQUILIBRA ROSA RÓŻANE
WYGŁADZAJĄCE SERUM DO
TWARZY Z KWASEM HIALURONOWYM
Aksamitne, nietłuste, łatwo wchłaniające się serum, które wygładza skórę
pozostawiając ją świeżą i promienną.
Zawarte w formule naturalne składniki,
takie jak fermentowany ekstrakt z róży
damasceńskiej oraz kwas hialuronowy
zapewniają skuteczne działanie regenerujące i antyoksydacyjne.

BIELENDA COCONUT MILK
TONIZUJĄCA WODA KOKOSOWA

TRYCHOLOGICZNA KURACJA
PRZYSPIESZAJĄCA WZROST
WŁOSÓW RADICAL® FARMONA
Profesjonalny zabieg w formie dwuetapowej
kuracji wyraźnie wzmacnia włosy oraz przyspiesza ich naturalny wzrost. Trychologiczna
kuracja zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, a jej receptura jest w 100%
wegańska.

INSPIRUJĄCE
NOWINKI
KOSMETYCZNE

WYRÓWNUJĄCY KOLORYT
KREM REDUKUJĄCY ZACZERWIENIENIA NA DZIEŃ
LIRENE

Przeznaczona jest do codziennej
pielęgnacji każdego typu skóry, zapewnia uczucie nawilżenia, odświeżenia
i ukojenia. Woda nie wysusza skóry,
przywraca odpowiedni poziom pH
i tworzy na jej powierzchni tzw. cocoon
effect. Produkt bazuje na dwóch składnikach aktywnych – wodzie kokosowej
o silnych właściwościach nawilżających i łagodzących oraz synbiotyku,
który zapewnia aktywizację i wsparcie
mikrobiomu skóry oraz przywraca jej
równowagę.

Krem o lekkiej formule opracowany
przez Ekspertki Lirene z myślą o wymagającej, delikatnej cerze naczynkowej. Bezpieczeństwo i skuteczność
potwierdzone badaniami. Odpowiedni
do cery wrażliwej.

KREM WYPEŁNIAJĄCY
ZMARSZCZKI NOSOWO-WARGOWE AVA LABORATORIUM KOSMETYCZNE
Autorska formuła zamknięta w 15
ml zmniejsza długość, szerokość
i głębokość zmarszczki wokół ust
oraz nosa. Lifting i wygładzenie bez
skalpela. Kompleks z kory drzewa
lapacho i nasion sezamu stymuluje
produkcję tkanki lipidowej, wypełniając bruzdy i linie mimiczne,
przeciwdziała również starzeniu się
komórek skóry.

ESSENCE MASKARA
POGRUBIAJĄCO-WYDŁUŻAJĄCA

Nowa maskara LASH LIKE A BOSS z pewnością przyciągnie spojrzenia. Ultra-czarna
formuła nadaje intensywności spojrzeniu,
a miękka, zakrzywiona szczoteczka z włókna
zapewnia natychmiastowy efekt objętości
i widocznie wydłużone rzęsy. Efekt ten można
jeszcze wzmocnić, nakładając kilka warstw.
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ROSALGIN ACTIVE+
ULTRA AKTYWNY
ŻEL NA RUMIEŃ
I ZMIANY GRUDKOWO-KROSTKOWE
DO TWARZY
PHARMACERIS R

YOSKINE VEGE
ZOOM ROZGRZEWAJĄCA
MASECZKA-SAUNA POD
PRYSZNIC

Skoncentrowany żel oparty
na połączeniu azeloglicyny,
Agascalmu™, wody oczarowej i ekstraktu z Centella
asiatica działa przeciwtrądzikowo, redukuje zmiany
grudkowo-krostkowe,
przeciwdziała utrwalaniu się
rumienia oraz działa kojąco
i łagodząco. Zawarta w formule azeloglicyna nawilża,
łagodzi, redukuje grudki
i krostki jednocześnie minimalizując ryzyko zaostrzenia
objawów trądziku.

Wegańska maseczka
pod prysznic, której
działanie potęguje
ciepła para wodna.
Wyciąg z Ashwagandhy nawilża, wygładza
i oczyszcza cerę.
Produkt po wmasowaniu w skórę wyzwala
odczuwalne ciepło.
TYLKO 12 SKŁADNIKÓW – DOBRY
SKŁAD.

ECOCERA SYPKI PODKŁAD
MINERALNY KRYJĄCY

Naturalna, w 100% mineralna formuła pozwoli Ci cieszyć się idealnie
ujednoliconym kolorytem cery już po
pierwszej warstwie, jednocześnie pozwalając skórze oddychać. Podkłady
są lekkie i niewyczuwalne na twarzy,
nie utleniają się i nie zmieniają koloru
przez cały dzień. Dostępne są w aż
18 odcieniach, co pozwoli na idealny
dobór koloru do każdej cery.

CATRICE PALETA CIENI DO POWIEK
PRO DESERT ROMANCE SLIM EYESHADOW PALETTE

Kolejna paleta PRO SLIM do kolekcji. Wysokiej jakości papierowe etui
zawiera 14 mocno napigmentowanych odcieni inspirowanych kolorami
pustyni. Delikatne odcienie nude i piasku, mocne żółcie i róże spotykają się
z ziemistymi odcieniami brązu, złota i różu. Dzięki różnym wykończeniom
paleta cieni do powiek może być używana do tworzenia różnorodnych
efektów i stylizacji.

OLD SPICE WOSK DO WŁOSÓW

Czy kiedykolwiek spędziłeś weekend na ucieczce przed podejrzaną grupą obcokrajowców, kryjąc się za rogiem brukowanych uliczek, aby zmienić fryzurę i przykleić wąs, ponieważ nie
chciałeś być śledzony? Korzystałeś z najnowocześniejszych
gadżetów, aby odkryć, że chodziło im o charytatywny turniej
golfa, w którym wziąłeś udział i który wygrałeś? Jeśli tak, możesz być gotowy na wosk do włosów dla mężczyzn Swagger
Fiber. Rozetrzyj niewielką ilość w dłoniach i wmasuj w wilgotne
lub suche włosy, aby uzyskać uniwersalny efekt.

ODMŁADZAJĄCA MASKA
ENZYMATYCZNA DO DŁONI 2W1
NIVELAZIONE® FARMONA

Preparat opracowany do skóry wrażliwej i szorstkiej, posiada innowacyjną formułę 2w1 i bogaty
skład, w którym znajdziemy witaminę C, koenzym
Q10, papainę oraz prebiotyk. Dzięki połączeniu
enzymatycznego peelingu i wygładzającej maski,
kosmetyk gwarantuje spektakularne efekty w krótkim czasie.

OH, JUST PEACHY!
ŻEL MICELARNY DO
DEMAKIJAŻU TWARZY
I OCZU LIRENE

Zawiera olejek z pestek brzoskwini – naturalny olej o dużej
biozgodności z lipidami naskórka.
Oczyszcza, usuwa makijaż, nawilża, koi oraz dodaje cerze blasku.

BURSZTYNOWY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY 50+
Z LINII GOLD AMBER MARKI
SORAYA

Wygładza zmarszczki, nawilża i poprawia
elastyczność. Zapewnia długotrwałą regenerację i poprawę wyglądu skóry dojrzałej.
Formuła z ekstraktem z bursztynu, koenzymem Q10 oraz cząsteczkami złota.
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PIĘKNIEJSZA

JA

WEGAŃSKI BŁYSZCZYK POWIĘKSZAJĄCY USTA
I’M VEGAN DELIA
COSMETICS

Formuła błyszczyków
zawierająca masło mango
oraz witaminę E pielęgnuje
delikatną skórę warg. Intensywne nawilżenie i optycznie
większe usta pełne blasku!
Cztery odcienie do wyboru.

BALSAM DO UST AVA LABORATORIUM KOSMETYCZNE

Regularna aplikacja balsamu sprawia,
że usta są pełniejsze, lepiej nawilżone,
a ich jędrność wyraźnie się poprawia.
Słodka wiśnia pokrywa je subtelnym,
różowym odcieniem. Lekka formuła
sprawdza się w codziennym użytkowaniu, a połyskujące drobinki dają efekt
atrakcyjnego błysku na ustach.

BŁYSZCZYK PIELĘGNACYJNY EXTREME CARE HYDRATING GLOSSY LIP BALM
ESSENCE
Pielęgnacja ust i błyszczyk w jednym:
ekstremalnie pielęgnujący, nawilżający,
błyszczący balsam do ust zapewnia
nawilżenie i intensywnie odżywia usta
kwasem hialuronowym, wegańskim
substytutem kolagenu i masłem shea.
Jednocześnie pozostawia niezwykle
błyszczące wykończenie.

KRYJĄCY BŁYSZCZYK DO UST
COVER GLOSS PIERRE RENE
PROFESSIONAL

WODOODPORNY
EYELINER LASH
PRINCESS LINER
BLACK WATERPROOF ESSENCE

Dzięki kryjącej, kremowej formule usta
wspaniale błyszczą i są idealnie podkreślone. Dobry błyszczyk do ust powinien mieć
także właściwości pielęgnujące, dlatego
nasz Cover Gloss doskonale nawilża usta,
zapewniając im gładkość oraz kuszący
wygląd.

Stanowi doskonałe
wykończenie wyrazistego
makijażu oczu. Dzięki
szpiczastemu aplikatorowi
łatwo narysować cienkie,
precyzyjne a także grube,
intensywne linie wzdłuż linii
rzęs. Praktyczne opakowanie wygodnie leży w dłoni
i jest łatwe w użyciu.

CELIA AUTOMATYCZNE
KONTURÓWKI DO OCZU

Automatyczna konturówka do oczu nowej
generacji, gwarantująca ekstremalnie gładki,
precyzyjny makijaż! Wyjątkowo delikatna formuła, zapewnia mocny napigmentowany kolor
i doskonałe krycie. Konturówki do oczu są
dostępne w wielu kolorach – od klasycznych
po kolory zgodne z trendami: czarny, brązowy,
wrzosowy, burgundowy, granatowy.

POMARAŃCZOWY
BALSAM DO UST
ZIAJA

Doskonale nawilża skórę oraz
zapobiega nadmiernemu
wysuszaniu. Zmniejsza skłonność do pękania, szczególnie
w kącikach ust. Nabłyszcza,
delikatnie natłuszcza oraz
skutecznie zapobiega pierzchnięciu.
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SYLVECO ODŻYWCZA POMADKA
Z PEELINGIEM

ECOCERA
PRASOWANY PUDER JĘCZMIENNY

Poręczny kosmetyk matujący, idealny do szybkiej
aplikacji i poprawek makijażu w ciągu dnia. Jęczmień
ma silne właściwości antyoksydacyjne – neutralizuje wolne
rodniki, przeciwdziałając procesom starzenia, działa też kojąco
na podrażnioną skórę. Puder jest lekki, transparentny, nie bieli
skóry i nie podkreśla suchych skórek. Utrwala makijaż na cały
dzień sprawiając, że skóra wygląda świeżo i promiennie. Opakowanie zawiera lusterko oraz poręczny aplikator.

ECOCERA
BRONZER THAI

Naturalna, ekologiczna
Naturalna, odżywcza
formuła wegańskich
pomadka, zawierająca
bronzerów oparta na bazie
drobinki ścierające
ekstraktu z łupin orzecha
w postaci brązowego
włoskiego, wzbogacona
cukru trzcinowego. Taki
olejem z nasion słoneczpeeling delikatnie złuszcza
nika i wosku carnauba.
i doskonale wygładza usta. Kosmetyki bogate są w witaW składzie pomadki znajminy i pigmenty mineralne,
duje się bogaty w przeciw- o subtelnym zapachu białej
utleniacze i kwasy NNKT
herbaty. Pozostawiają skórę
olej z wiesiołka o właścijedwabiście gładką.
wościach silnie regeneDostępne w 6 kolorach.
rujących. Pozostałe oleje,
wosk pszczeli i masła roślinne pielęgnują delikatny
naskórek ust, zapobiegają
ich wysychaniu i pękaniu.
Aktywny składnik – betulina – działa kojąco na
wszelkie podrażnienia.

CASHMERE HYDRO
BASE ŻELOWA BAZA
NAWILŻAJĄCA
Przedstawiamy Ci innowacyjną, bogatą bazę o żelowej
lekkości, która łączy w sobie
właściwości pielęgnacyjnego
kremu i bazy przedłużającej
trwałość makijażu. Formuła
ułatwia rozprowadzenie
podkładu i stanowi idealną
podstawę do wykonania
dalszego makijażu.

GLAM MAKE-UP SORAYA
KRYJĄCY PODKŁAD PIELĘGNACYJNY SORAYA

Linia kryjących podkładów pielęgnacyjnych z efektem glow, dostępna
w trzech odcieniach (jasny beż,
naturalny i ciepły beż). Ukrywają niedoskonałości, poprawiają teksturę
skóry, wygładzają ją i rozświetlają.
Mają wegańskie formuły i zawierają
97% składników pochodzenia
naturalnego.

POMADKA INTENSYWNIE
NABŁYSZCZAJĄCA SHINE
BOMB LIPSTICK CATRICE

Połysk jak diament: pomadki Shine
Bomb dają tak intensywnie błyszczące wykończenie, że usta od razu
wyglądają na pełniejsze. Zróżnicowana
kolorystyka i kremowa, lekka formuła
wzbogacona kwasem hialuronowym –
dla dodatkowego, odżywczego efektu
– czynią z tej pomadki prawdziwą
perełkę wsród nowości.

Wygładza cerę, nadając jej jedwabistą gładkość. Wchłania nadmiar
sebum długotrwale matując cerę
oraz zapewniając jej piękny i zdrowy
wygląd. Utrwala makijaż na cały
dzień sprawiając, że skóra wygląda
świeżo i promiennie nawet przez 16
godzin. Jest lekki i transparentny,
nie bieli skóry.

JESIEŃ/ZIMA 2022

NOWOŚCI

KOREKTOR
CONCEAL&HYDRATE
MAKEUP REVOLUTION

Wzbogacony składnikami nawilżającymi - jest przeznaczony do każdej cery,
szczególnie dla suchej, normalnej.
Cechuje się wysokim kryciem i dobrą
trwałością, nie podkreśla suchych
skórek.

BOURJOIS
PODKŁAD
HEALTHY MIX

Rozświetlający, owocowy podkład Healthy mix
zapewnia promienny
wygląd i wspaniały
blask, który będzie
utrzymywał się na
skórze przez 16 godzin.
Delikatna i kremowa
formuła podkładu subtelnie integruje się ze
skórą, dzięki temu efekt
makijażu jest bardzo
naturalny. Podkład
zapewnia półmatowe
wykończenie.

ECOCERA SYPKI PUDER
RYŻOWY

REKLAMA
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PALETKA CIENI FOLIOWYCH FLAWLESS FOILS
MAKEUP REVOLUTION

Paleta cieni foliowych to prawdziwa
rewolucja w imprezowym makijażu.
Niesamowity, metaliczny błysk doda
twojemu makijażowi efektu WOW.
Wystarczy nanieść cień na powiekę
palcem lub pacynką dla najlepszego efektu. Dostępne dwa warianty
kolorystyczne.

WEGAŃSKA MASKARA
Z OLEJKAMI SO VEGAN
DELIA COSMETICS

Intensywnie czarna maskara z dodatkiem drogocennych olejków dla
świetnie odżywionych rzęs!

BOURJOIS
TWIST UP THE
VOLUME
MASCARA 2W1

Zapewnia Twoim
rzęsom zdefiniowaną
długość oraz dużą
objętość. Unikalna
szczoteczka Twist
ma dwa ustawienia:
pierwsze wyraźnie
wydłuża i rozdziela
rzęsy, natomiast drugie
radykalnie je pogrubia
już od pierwszego
pociągnięcia!.

AA WINGS OF COLOR NO LIMIT
VOLUME BABY DOLL MASKARA
EFEKT SZTUCZNYCH RZĘS

Zapewnia natychmiastowy efekt sztucznych
rzęs. Specjalnie wyprofilowana, silikonowa
szczoteczka, pomaga uzyskać jednocześnie
spektakularną objętość, długość oraz podkręcenie. Teraz możesz się cieszyć spektakularnym efektem i zalotnym spojrzeniem.

CATRICEPOLSKA
WWW.CATRICE.EU/PL

CATRICE.COSMETICS
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Uroda pod lupą
H–STIMUPEEL OCZYSZCZAJĄCY PEELING
TRYCHOLOGICZNY
PHARMACERIS H

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar zrogowaciałego
naskórka tworzące na skórze
głowy tzw. warstwę krystalizacyjną.
Odblokowuje ujścia mieszków
włosowych i przywraca skórze
fizjologiczną równowagę, stanowiąc pierwszy, niezbędny krok we
właściwej pielęgnacji skóry głowy
z problemem wypadania włosów
i łupieżu.

PEELING 3 ENZYMY DO SKÓRY
GŁOWY TOŁPA

Jedyny peeling do skóry głowy z aż 3 enzymami!
Ten produkt to odpowiednik naszego kultowego peelingu do twarzy. Peeling do skóry głowy
koncentruje złuszczającą moc enzymów i kwasu
glikolowego dla maksymalnego oczyszczenia
skalpu z pozostałości produktów do stylizacji,
zanieczyszczeń środowiskowych oraz zrogowaciałego naskórka blokującego ujścia mieszków
włosowych i porów skóry.

MASKI 4W1 GLISS PROTEIN+
SCHWARZKOPF

Intensywnie regenerujące maski do
włosów działają aż na 4 sposoby – serum
zabezpieczające przed myciem szamponem, odżywka, maska, oraz kuracja bez
spłukiwania. W zależności od rodzaju
aplikacji zapewniają zarówno lekką,
jak i intensywną pielęgnację włosów.

OLEIQ OLEJ Z NASION
CZARNUSZKI

Nasiona czarnuszki to skarbnica
ponad 100 związków aktywnych
wykazujących szereg właściwości.
Wytłaczany z nasion olej stanowi
cenny surowiec kosmetyczny.
Polecany szczególnie do pielęgnacji
cery mieszanej, tłustej, trądzikowej
i zanieczyszczonej. Olej ten zawiera
dużą ilość niezbędnych dla funkcjonowania organizmu nienasyconych
kwasów tłuszczowych, witamin A, C
i E, biotyny, steroli i mikroelementów.

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. Systematyczne stosowanie peelingu gwarantuje poprawę kondycji
skóry głowy i w efekcie stan włosów.
Doskonały do pielęgnacji każdego rodzaju skóry głowy, szczególnie tłustej
z łupieżem.

JESIENNA
OCHRONA
WŁOSÓW

BIOVAX RECOVERY COLOR
THERAPY INTENSYWNIE
REGENERUJĄCA MASKA
OCHRONNA

Do włosów koloryzowanych, skrajnie
uwrażliwionych i wysokoporowatych.
Zawarte w formule ceramidy i proteiny
baobabu głęboko odbudowują
i wzmacniają włosy uszkodzone zabiegami chemicznymi. Zamykają łuski
włosa, wygładzając jego strukturę,
dzięki czemu zapobiegają blaknięciu
koloru i utracie nawilżenia.

ECOCERA SUCHE
SZAMPONY BEZ
AEROZOLU

Wegańskie, suche szampony
w formie pudrowej mgiełki
odświeżają włosy i pochłaniają
nadmiar sebum. Zawierają
L-argininę, która posiada silne
właściwości nawilżające, przyspieszające syntezę keratyny
oraz stymulujące wzrost włosa.
Szampony pozostawiają subtelny zapach białej herbaty. Są
bezpieczne dla środowiska, nie
zawierają aerozolu, alergenów, alkoholu ani sztucznych
barwników.

HUMEKTANTOWA ODŻYWKA
DO WŁOSÓW
TOŁPA

Enzymatyczne
wygładzanie, głębokie
nawilżenie i miękkość
włosów po każdym
umyciu. Ciesz się ich
blaskiem, lekkością,
objętością i zapomnij
o tym, że mogą się
sklejać. Odżywka koncentruje wygładzające
działanie enzymów
z nawilżającą siłą 6
roślin, aby nawilżyć
suche, szorstkie i pozbawione objętości
włosy.
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EQUILIBRA TRICOLOGICA
WZMACNIAJĄCE AMPUŁKI
PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

Wzmacniające ampułki mają na celu wzmocnić włosy oraz zapobiec i spowalniać ich wypadanie. Jak każdy produkt z linii Tricologica
zawierają kompleks Phytosinergia z aloesem,
arganem i keratyną roślinną. Wypróbuj w połączeniu z szamponem wzmacniającym przeciw
wypadaniu włosów.

OLIWKOWY SZAMPON DO WŁOSÓW
ZIAJA

Odżywczy szampon do
częstego stosowania. Przeznaczony do mycia każdego
rodzaju włosów potrzebujących regeneracji, szczególnie
suchych, łamliwych, po zabiegach fryzjerskich. Zawiera
olej z oliwek, mocznik i prowitaminę B5 - substancje
uznane za bardzo efektywne
w pielęgnacji skóry i włosów,
także podczas mycia. Nie
obciąża włosów.

PŁUKANKA DO WŁOSÓW W SPRAY’U POKRZYWA Z OCTEM ZIOŁOWYM HERBAL CARE FARMONA
Preparat opracowany do pielęgnacji włosów przetłuszczających się, oczyszcza, odświeża
włosy i tonizuje. Dodatkowo przywraca równowagę skórze głowy, normalizuje pracę gruczołów łojowych, a w efekcie z dnia na dzień zmniejsza wydzielanie sebum.

OCZYSZCZANIE JEST BARDZO WAŻNYM ETAPEM PIELĘGNACJI WŁOSÓW
JESIENIĄ I ZIMĄ.

PANTENE PRO-V COLOUR
PROTECT KERATYNOWA
MASKA

Intensywna keratynowa, odbudowująca maska do włosów Pantene Pro-V,
która zapewnia żywiołowy kolor, została
przebadana przez Szwajcarski Instytut
Witamin (Swiss Vitamin Institute) oraz
zwalcza oznaki uszkodzeń spowodowanych farbowaniem (odporność na
uszkodzenia spowodowane stylizacją
w porównaniu z szamponem bez właściwości odżywczych).

CELIA SZAMPON REGENERUJĄCO-WZMACNIAJĄCY

Do każdego rodzaju włosów, szczególnie słabych i nadmiernie wypadających,
a także przetłuszczających się. Idealny
dla osób o wrażliwej skórze głowy. Formuła bogata jest w roślinne składniki
aktywne, takie jak: rozmaryn, szałwia,
sosna i łopian, które w połączeniu
z bogatym kompleksem witaminowym
poprawiają kondycję włosów.

NATURE BOX AVOCADO
OIL HAIR SHOT MASKA DO
WŁOSÓW REGENERUJĄCA
Z OLEJEM Z AWOKADO

Silnie skoncentrowana maska do
włosów zawierająca tłoczony w 100%
na zimno olej z awokado. Jako jeden
z nielicznych wytłaczany jest z miąższu owoca, a nie z pestki! Dzięki temu
zawiera bogactwo protein i witamin,
takich jak: A, B, C, D i E, które są
kluczowe, aby odpowiednio zregenerować oraz zapobiec rozdwajaniu
i puszeniu się włosów.

N.A.E RIPARAZIONE REPAIRING REGENERUJĄCA
ODŻYWKA DO WŁOSÓW SUCHYCH BEZ SPŁUKIWANIA

Dzięki formule wzbogaconej o organiczne
ekstrakty z oliwki i bazylii, ułatwia rozczesywanie i chroni końcówki przed rozdwajaniem. Zawarta w kosmetyku organiczna
oliwa z oliwek to bogate źródło zdrowych
tłuszczów i antyoksydantów, a także
witaminy E i polifenoli, które pomagają
naprawić wszelkie uszkodzenia włosa.

EQUILIBRA ALOESOWY
NAWILŻAJĄCY SZAMPON
DO WŁOSÓW

Szampon dla całej rodziny, idealny do
wszystkich rodzajów włosów. Delikatnie oczyszcza włosy i skórę głowy nie
podrażniając i nie wysuszając oraz
przywraca skórze głowy równowagę.
Specjalnie dobrane ekstrakty roślinne
wzmacniają, chronią i doskonale
nawilżają. Włosy są lśniące, miękkie
i odżywione.

P R O F E S J O N A L N A

J A K O

I

Produkty do stylizacji włosów

do

Naturalne
elastyczne
utrwalenie
z olejkiem makadamia

D O

W I A D C Z E N I E
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ADIDAS COOL & DRY
INTENSIVE DEZODORANT
ANTYPERSPIRACYJNY
W KULCE DLA MĘŻCZYZN

Dezodoranty adidas z serii “Cool
and Dry” to nowa ulepszona formuła
zapewniająca intensywne uderzenie
świeżości a unikalny kompleks absorbujący pot zapewnia maksymalną
suchość przez cały dzień! Zapach
Intensive zapewnia ochronę przez
72 godziny. Nie pozostawia białych
śladów.

FA FRESH&DRY GREEN TEA 48H ANTYPERSPIRANT
W KULCE O ZAPACHU ZIELONEJ HERBATY 50 ML

Antyperspirant dla kobiet w kulce o odświeżającym i pobudzającym zapachu
zielonej herbaty, zapewnia niezawodną i długotrwałą ochronę. Technologia
Uwalniania Zapachu to dodatkowy zastrzyk świeżości w ciągu dnia, gdy tylko
jej potrzebujesz. Przebadana dermatologicznie, przyjazna dla skóry formuła
wegańska. Poczuj świeżość jak nigdy dotąd!

BLOKERY NIVELAZIONE®
ANTI-STRESS HELP

Dostępne w wersji dla kobiet i mężczyzn zapewniają poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza
w stresujących sytuacjach. Skutecznie pochłaniają pot oraz neutralizują jego zapach, gwarantując
świeżość do 24 h.

MINERAL-BIOTIC
DEODORANT
PHARMACERIS A

Specjalistyczny, delikatny dezodorant hamujący i maskujący
nieprzyjemny zapach potu
przeznaczony dla kobiet i mężczyzn. Polecany do codziennej
ochrony przed poceniem dla
każdego rodzaju skóry, w tym
wrażliwej i alergicznej, również
po zabiegach kosmetycznych,
także dla dzieci od 12. roku
życia. Do użytku zewnętrznego.

PRZYJEMNA
.
ŚWIEZOŚĆ
PRZEZ DŁUGI CZAS

GILLETTE ARCTIC ICE
PRZEZROCZYSTY ŻEL
ANTYPERSPIRANT

Nie maskuj nieprzyjemnego zapachu – zneutralizuj go. Antyperspirant
i dezodorant dla mężczyzn Gillette
zapewnia skuteczną ochronę przed
potem i nieprzyjemnym zapachem.
Jego precyzyjnie opracowana formuła pomoże Ci zachować uczucie
świeżości przez cały dzień. Przezroczysty żel Gillette nie pozostawia
śladów, zapewniając dyskretną
ochronę przed potem.

DAX MEN DEZODORANT DO STÓP ANTYPERSPIRACYJNY

Skuteczny dezodorant
przeciw potliwości stóp dla
mężczyzn, do codziennego
stosowania, chroniący przed
poceniem i nieprzyjemnym
zapachem, szybko wysychający. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom zapewnia
regenerację mikrouszkodzeń,
takich jak: podrażnienia
i zaczerwienienia, spowodowane otarciem stóp podczas
chodzenia.

FA MEN 72H ANTYPERSPIRANT
W SPRAYU 150 ML

Antyperspirant w sprayu dla mężczyzn Fa
Men Coffee Burst o odświeżającym i zapachu, zapewnia niezawodną i długotrwałą
ochronę do 3 dni. Poczuj świeżość jak nigdy
dotąd i pozwól swoim zmysłom odkrywać
nowe zakątki świata każdego dnia.

BIOLAVEN
DEZODORANT

Zapewnia długotrwałą ochronę
przed potem i jednocześnie uczucie świeżości. Naturalny dezodorant zawiera kompleks ekstraktów
o właściwościach ściągających
(kora dębu, liść szałwii lekarskiej
i kwiaty lawendy) i wraz ze składnikami absorbującymi pot, niweluje
nieprzyjemny zapach. Kombinacja
olejków eterycznych z bergamotki
i lawendy w połączeniu z aromatyczną kompozycją winogronową
pozostawia uczucie pachnącej
świeżości i komfortu.
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SYLVECO NATURALNY DEZODORANT
ZIOŁOWY

OLD SPICE TIGERCLAW DEZODORANT
W SPRAYU

Ma orzeźwiający zapach,
który z pewnością przyciągnie uwagę niesfornych
stad nerwowych zebr
i… pięknych kobiet. Ten
dezodorant w sprayu Old
Spice podkreśli Twoją męską siłę. To dezodorant dla
mężczyzn, którzy wiedzą,
jak dobrze pachnieć i czują
się pewnie w każdej sytuacji. Zapomnij o przykrym
zapachu. Wybierz wyrazisty
męski zapach, który odświeża i dodaje energii.

Dezodorant bez soli aluminium i alkoholu, zawierający skuteczne składniki absorbujące pot, niwelujące
jednocześnie nieprzyjemny zapach. Ekstrakt z kory dębu
o właściwościach ściągających oraz kombinacja naturalnych olejków eterycznych o ziołowym aromacie pozwala
czuć się świeżo i komfortowo przez dłuższy czas.

PERFECTA PHEROMONES ACTIVE PERFUMOWANA MGIEŁKA DO
CIAŁA GOLD SEXYFIRE

Pomaga zwiększyć Twoją atrakcyjność seksualną w oczach mężczyzny. Pozwoli Ci rozbudzić męską namiętność. Podziała na wszystkie
zmysły... JAK TO MOŻLIWE? Wszystko dzięki
naturalnym składnikom PHEROMONES ACTIVE, które uruchamiają mechanizm komunikacji
seksualnej, pobudzając zainteresowanie
u mężczyzn. Ekscytujący egzotyczny zapach,
zaskoczy Cię swoją energią.

SECRET ROSEWATER KREMOWY
ANTYPERSPIRANT W SZTYFCIE
DLA KOBIET

ANTYPERSPIRANT KONTROL
SERIA ANANASOWY TRENING 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. My uwielbiamy! Damski antyperspirant, który zapewnia transparentną ochronę i długotrwałe uczucie świeżości. Łagodny dla
skóry. Wzbogacony kofeiną i ekstraktem z ananasa. Nie
zawiera alkoholu etylowego.

ANTYPERSPIRANT STOSUJ
PRZED SNEM. PRZEZ NOC
ZDĄŻY SIĘ WCHŁONĄĆ
DAJĄC LEPSZY EFEKT.

Kolekcja Secret Fresh, która zapewnia zrównoważone pH, została wzbogacona o substancje
nawilżające, które pozostawiają skórę gładką.
Ponadto dzięki ulepszonej technologii piękny
zapach będzie otaczać Cię przez długi czas.
Kremowy antyperspirant w sztyfcie Secret jest
przyjemnie suchy a jednocześnie pomaga eliminować nieprzyjemne zapachy i mokre plamy
przez 48 godzin. Odkryj niezawodną świeżość,
dzięki kremowemu antyperspirantowi w sztyfcie
Secret. To najpopularniejsza marka dezodorantów dla kobiet w Stanach Zjednoczonych.

EQUILIBRA
ALOESOWY DEZODORANT W SZTYFCIE

Antyperspirant z „inteligentną” cząsteczką naturalnego
pochodzenia, która uaktywnia
się podczas wydzielania potu
i zapobiega powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
Wysoka zawartość (30%) czystego niepasteryzowanego żelu
aloesowego koi i nawilża skórę
pod pachami.

OLD SPICE NIGHTPANTHER
DEZODORANT W SZTYFCIE

Ma orzeźwiający zapach, który z pewnością przyciągnie uwagę niesfornych stad
nerwowych zebr i… pięknych kobiet. Ten
dezodorant podkreśli Twoją męską siłę. To
dezodorant dla mężczyzn, którzy wiedzą,
jak dobrze pachnieć i czują się pewnie
w każdej sytuacji.

ADIDAS FOR WOMEN FLORAL DREAM ODŚWIEŻAJĄCY
DEZODORANT Z ATOMIZEREM
DLA KOBIET

Wyrafinowany, kobiecy zapach oparty na
bogatym bukiecie kwiatowym, otulonym
zmysłowymi aromatami wanilii i drzewa
sandałowego. Łączy klasyczną elegancję
ze sportowym stylem życia.
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L

etnia, lekka garderoba niebawem będzie musiała ustąpić miejsca ciepłym odzieniom wierzchnim
i dodatkom, które nie pozwolą nam zmarznąć podczas
pierwszych, jesiennych chłodów. Niezależnie od panujących trendów, polska marka Brødrene proponuje
swym Klientom uniwersalne wzory ciepłych dodatków,
które w łatwy sposób można zestawić z ulubionymi
okryciami wierzchnimi. Zobacz, które będą pasować
do Ciebie najbardziej!

UNIWERSALNE DODATKI NA KAŻDĄ OKAZJĘ

ZAPLANUJ
JESIENNĄ
GARDEROBĘ
Z MARKĄ
BRØDRENE

Brødrene to polska marka powstała w 2015 roku z potrzeby wykreowania męskich, z jednej strony uniwersalnych i wysokiej jakości,
a z drugiej czerpiących z nowych trendów produktów, służących
swoim właścicielom przez wiele sezonów. Modowa przygoda brandu rozpoczęła się od zaprojektowania uniwersalnych portfeli, a kolejno męskich toreb na ramię, po dzianinowe akcesoria przydatne
szczególnie wtedy, gdy pogoda za oknem przestaje rozpieszczać.
Brødrene łączy indywidualizm z uniwersalnym wzornictwem, a minimalizm z jednoczesną potrzebą bycia „na Ty” z trendami. Jak
wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, a dzięki odpowiednim dodatkom, ulubione wierzchnie okrycie może zyskać zupełnie odświeżony wygląd.

POZNAJ KOLEKCJĘ DLA NIEJ I DLA NIEGO

W kolekcji jesień/zima 2022’ Brødrene znajdziesz wyjątkowe wzory zimowych dodatków zarówno dla Pań, jak i dla Panów. Czapki,
szaliki, kominy i rękawiczki możesz nosić solo lub tworzyć z nich
zestawy pasujące do eleganckich płaszczy i sportowych kurtek.
Wybierając ciepły zestaw dzianiny od Brødrene, zyskujesz ochronę ciała przed chłodem i wiatrem oraz stylowy wygląd tak podczas

Wojciech Giefert
prezes Br�drene Sp. z o.o.
twórca i właściciel marki Br�drene,
ekspert ds. e-commerce
www.brodrene.eu
office@brodrene.eu
Instagram: brodrene.eu
Facebook: brodrenestyle

jesiennego spaceru, jak i służbowej podróży. W kolekcji znajdziesz
cieńsze modele czapek i szalików dedykowane jesiennej porze
przejściowej, a także miękkie dzianiny z dodatkowym ociepleniem
idealne na czas, gdy temperatura spada poniżej zera. Miłośnicy
klasyki w ofercie marki także znajdą coś dla siebie – dodatki w kolorze czarnym, szarym czy pudrowego różu, podobnie jak fani odważniejszych barw – bordo, butelkowa zieleń to kolory, które będą
cieszyć się ogromną popularnością w nadchodzącym sezonie.
Uszatki, smerfetki, czapki z pomponem oraz dopasowane do nich
szaliki i kominy to część propozycji, jakie znajdziesz w internetowym showroomie brodrene.eu.

MĘSKA GALANTERIA W NAJLEPSZYM STYLU

Oprócz ciepłych dodatków na jesień i zimę marka Brødrene zadbała także o inne akcesoria - pojemne torby na ramię wykonane
ze skóry naturalnej lub ekologicznej, praktyczne portfele, saszetki,
klasyczne oraz sportowe paski do spodni dopełnią całości każdej męskiej stylizacji. Wszystkie produkty zaprojektowane zostały
w oparciu o uniwersalne zasady sprawdzonego, męskiego stylu,
łącząc odwołania do stylu retro z nowoczesnością oraz pełną
funkcjonalnością. W kolekcji akcesoriów coś dla siebie znajdą panowie ceniący sobie ponadczasowe kształty zamknięte pod postacią produktów sprawdzających się w pracy czy podróży. Marce,
oprócz nawiązania do klasycznych, modowych wzorców, nieobca
jest także stylistyka casual – trend na połączenie sportowego obuwia z lekkim garniturem nikogo współcześnie nie dziwi, a daje nieograniczone pole do miksowania stylów. Wygodne saszetki nerki,
sportowe torby, jakie znalazły się w ofercie marki, przydadzą się
każdemu miłośnikowi miejskiego, luźniejszego szyku.
Przekonaj się o wysokiej jakości produktów Brødrene!

SKORZYSTAJ Z KODU RABATOWEGO

-20%

NA ZAKUP PRODUKTÓW W SKLEPIE BRODRENE.EU!
KOD RABATOWY:

SEKRET20

KOD RABATOWY WAŻNY DO 31-12-2022, MINIMALNA WARTOŚĆ KOSZYKA 60 ZŁ
NIE OBEJMUJE PRODUKTÓW Z KATEGORII SPECIAL PRICE
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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.
ZAPEWNIA: regenerację
mikrouszkodzeń, takich
jak: podrażnienia i zaczerwienienia, powstałe
podczas codziennego
funkcjonowania.
POPRZEZ: przywracanie
naturalnego pH skóry
oraz odczucie łagodzenia i kojenia.
DZIĘKI: odpowiednio
dobranym składnikom
Oczyszcza i silnie odświeża mocno się pieni
dając obfitą pianę.

OLD SPICE OLEJEK DO BRODY
DLA MĘŻCZYZN
PRODUKT DO NAWILŻANIA BRODY

Odżywia i nadaje połysk,
który przyciągnie każde
spojrzenie. Elegancki
mężczyzna zasługuje na
gładką brodę. Właśnie
dlatego Old Spice stworzył
olejek do brody, który
odżywia zarost i nadaje
mu połysk oraz świeży,
lekki i męski zapach.

BIELENDA OFM
BARBER EDITION
NAWILŻAJĄCO-ENERGETYZUJĄCY ŻEL-BOOSTER DO PIELĘGNACJI TWARZY

Nawilżająco-energetyzujący
żel-booster przeznaczony
jest do pielęgnacji każdego
rodzaju cery. Wielozadaniowa
formuła utrzymuje optymalny
poziom nawilżenia i przywraca
wypoczęty wygląd. Zawiera
składniki aktywne, takie jak:
chmiel (normalizuje, łagodzi
podrażnienia i zaczerwienienia), konopie (niwelują
niedoskonałości skóry i odżywiają) oraz magnez (który
rewitalizuje naskórek). Żel-booster przywraca naturalną
równowagę naskórka, można
stosować go samodzielnie lub
(dla spotęgowania działania)
z kremem z tej samej linii.

GIARDINO DEI SENSI FOR MEN PERFUMY
MĘSKIE DREWNO ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Natychmiastowe uderzenie morskiej świeżości, gorące
i otulające serce oraz intensywne nuty bursztynu i słodkiego
drewna. Idealne połączenie dla pełnego energii i intrygującego mężczyzny.

AA MEN NATURAL
CARE KREM DO
TWARZY PRZECIWZMARSZCZKOWY

AA MEN NATURAL CARE
to linia kosmetyków, w której
marka AA postawiła na
moc drzemiącą w naturze
i efektywne działanie - maksymalnie dopasowując się
do potrzeb współczesnego
mężczyzny W formule kremu
znajdziesz wyselekcjonowane
składniki aktywne: ekstrakt
z chmielu i wyciąg z rozmarynu, dzięki którym zmarszczki
i drobne linie będą mniej widoczne, a skóra wygładzona.

ELEGANCKI,
.
ŚWIEZY

I PEWNY SIEBIE
GOT2B PHENOMENAL PASTA
DO WŁOSÓW
MODELUJĄCA
100 ML

MEXX COCTAIL
SUMMER MAN
WODA TOALETOWA
Owocowy, orzeźwiający
zapach dla mężczyzn idealny na letnie dni. Nuty
zapachowe:
- nuta głowy: zielone jabłko,
grejpfrut, ananas
- nuta serca: geranium,
arbuz
- nuta bazy: mech dębowy,
drzewo różane, nuty
morskie

DUETUS ŻEL MYJĄCY DO TWARZY

Orzeźwiający żel myjący do codziennego stosowania.
Dzięki zawartości delikatnych składników oczyszczających, skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia
oraz matuje, nie pozostawiając przy tym uczucia
ściągnięcia skóry. Zawiera kwasy salicylowy i mlekowy o delikatnych właściwościach złuszczających oraz
odblokowujących pory. Sorbitol skutecznie zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci, zapewniając jej odpowiedni poziom nawilżenia. Ekstrakt z nagietka łagodzi
i przyspiesza regenerację naskórka. Wyciąg z lukrecji
gładkiej wykazuje właściwości antyoksydacyjne oraz
delikatnie rozjaśniające. Dodatek naturalnych olejków
eterycznych nadaje naturalnie świeży i przyjemny
zapach.

Odkryj w sobie
prawdziwego
dżentelmena z naszą
nową linią got2b
inspirowaną barber
shopami. Pasta do
włosów Schwarzkopf
got2b phenomenal
mocno utrwala
wymodelowaną
fryzurę, pozostawiając
włosy ponadczasowo
zadbane i naturalnie
lśniące.

KREM ZMIĘKCZAJĄCO-NAWILŻAJĄCY
Z 30% MOCZNIKIEM DO
CIAŁA WYRÓB
MEDYCZNY
PHARMACERIS
REGENOVUM

Krem zapobiega
nadmiernemu rogowaceniu (hiperkeratozie) i pękaniu skóry.
Redukuje objawy
chorobowe, zmiękczając zrogowaciały
i pogrubiały naskórek,
ułatwiając jego usuwanie oraz zapobiegając jego ponownemu narastaniu.
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H-STIMUTONE SZAMPON
O PODWÓJNYM DZIAŁANIU
SPOWALNIAJĄCY PROCES
SIWIENIA & STYMULUJĄCY
WZROST WŁOSÓW PHARMACERIS H

ECOCERA MEDI HAIR
BOOSTER WCIERKA
DO WŁOSÓW

Innowacyjna formuła wcierki
oparta jest na ekstrakcie z imbiru i cynamonu, wzbogacona
wyciągiem z pietruszki oraz
witaminą B3. Systematycznie
stosowana wpływa na poprawę
dotlenienia i metabolizmu skóry
głowy. Sprawia, że włosy stają
się lśniące, grubsze i wyraźnie
wzmocnione.

Stanowi skuteczne rozwiązanie
problemów siwienia oraz wypadania
włosów, wynikających z ich naturalnego wieku genetycznego oraz zmian
środowiskowo-cywilizacyjnych (stres,
zła dieta, zanieczyszczenia środowiska),
prowadzących do szybszego procesu
starzenia włosów.

SZAMPON I ŻEL POD
PRYSZNIC DLA MĘŻCZYZN 2W1 CAMELEO
MEN

ODŚWIEŻA – ogranicza nadmierne
pocenie się skóry i wydzielanie
sebum.
PIELĘGNUJE – zmiękcza skórę
i łagodzi podrażnienia.
DBA O TWÓJ CZAS I PRZESTRZEŃ
– jedna butelka, dwie funkcje.

ZIAJA YEGO
ŻEL POD
PRYSZNIC
I SZAMPON
DO WŁOSÓW
KOD ZAPACHU: WETIWER

Odświeżający
i oczyszczający
żel pod prysznic
z szamponem o żelowej konsystencji
i formule przyjaznej
środowisku. Orzeźwia i oczyszcza ciało
i włosy. Nie wysusza
skóry. Odpowiednio
się pieni i łatwo
spłukuje. Pozostawia stylowy, męski
zapach.

RADICAL® MEN
WZMACNIAJĄCY SZAMPON PRZECIW WYPADANIU DO WŁOSÓW
SŁABYCH I WYPADAJĄCYCH FARMONA

Gwarantuje potrójną siłę działania:
skutecznie wzmacnia włosy i dodaje im objętości, przeciwdziała
ich wypadaniu i wspomaga ich
wzrost. Bogata formuła szamponu oparta została na wyjątkowo
skutecznych i skoncentrowanych
składnikach.

GIARDINO DEI SENSI
FOR MEN ŻEL POD
PRYSZNIC DREWNO
EGZOTYCZNE

Żel pod prysznic o męskich
nutach egzotycznego drewna:
organicznego bambusa, indonezyjskiego drewna tekowego
i afrykańskiego mahoniu z lasów zarządzanych w sposób
zrównoważony. Stworzony do
oczyszczania ciała i włosów.
Rewitalizuje, a dzięki zdecydowanym nutom zapachowym
pomaga zmierzyć się z rytmem
każdego dnia.

SYOSS MEN POWER SZAMPON
DO WŁOSÓW NORMALNYCH
440 ML

Inspirowane Azją naturalne składniki
szamponu do włosów Syoss Men Power
połączono z Amino Complexem, mieszaniną aminokwasów, które stanowią podstawowy budulec włosów i pomagają zachować
mocne i zdrowe włosy. Szampon do włosów
Syoss Men Power dedykowany do pielęgnacji włosów normalnych wzmacnia włosy
i pielęgnuje skórę głowy, pozostawiając ją
świeżą na dłużej.

KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY
AKTYWUJĄCY FEROMONY AVA ECO MEN

Wykazuje działanie odmładzające. Gin Toniq® zapewnia moc
pielęgnacji: długotrwale nawilża,
napina i wygładza skórę. Ekstrakty roślinne z makandi oraz
z liści czarnej herbaty zwiększa
produkcję męskich feromonów
w skórze i przeciwdziałają ich
utracie.

Zestawy
Podarunkowe

Gładka skóra na każdą okazję dzięki zestawom
podarunkowym z maszynką Venus dla kobiet. Zestaw
zawiera maszynkę do golenia Venus Smooth, ostrze
wymienne oraz żel do golenia Satin Care do skóry
wrażliwej. Maszynka posiada 3 ostrza zapewniające
gładkie golenie oraz pasek nawilżający z dodatkiem
olejów roślinnych ułatwiający poślizg maszynki. Jej
ergonomiczna rączka jest wykonana w 30% z plastiku
pochodzącego z recyklingu. Zaawansowane składniki nawilżające żelu Satin Care Sensitive
Aloe Vera Glide zapewniają niesamowity poślizg maszynki, jednocześnie chroniąc wrażliwą
skórę przed podrażnieniami po goleniu i pozostawiając miękką i satynową gładkość przy
każdym goleniu. Wszystkie ostrza Venus pasują do wszystkich rączek maszynek do golenia
Venus, z wyjątkiem Simply Venus.

Idealny prezent dla niego? Nie szukaj dalej
– oto zestawy podarunkowe Old Spice. Zestawy
podarunkowe Old Spice to najlepszy sposób na
zaimponowanie
nowoczesnemu
mężczyźnie
– zniewalające, męskie zapachy Old Spice nigdy
Cię nie zawiodą.Zestaw podarunkowy Old Spice
Wooden Barrel dla mężczyzn zawiera dezodorant w
sztyfcie, żel pod prysznic dla mężczyzn i woda po
goleniu Captain, zapakowane w charakterystyczną,
drewnianą beczułkę, którą można wykorzystać
ponownie do przechowywania drobiazgów lub
pirackiego skarbu. Kosmetyki z tego zestawu mają zapach Captain, z nutami wodnymi
i cytrusowymi. Nie zawiedziesz się – ten nowoczesny zapach dla mężczyzn to najlepiej
oceniany zapach Old Spice (ankieta dotycząca perfum głównych firm konkurencyjnych,
przeprowadzona w Wielkiej Brytanii w 2021 r., z udziałem 121 mężczyzn). A w dodatku
etykieta zestawu podarunkowego jest wykonana w 80% z papieru pochodzącego
z recyklingu oraz materiałów z certyfikatem FSC, pozyskiwanych w sposób zrównoważony.
Ciekawe, dlaczego ten zestaw podarunkowy Old Spice dla mężczyzn nie znalazł się jeszcze
w Twoim koszyku!

Dołącz do rewolucji w pielęgnacji włosów!
Odbudowujący szampon Pantene Intensive
Repair nie tylko oczyszcza skórę głowy, ale także
intensywnie regeneruje i odżywia zniszczone włosy.
Jego innowacyjna formuła doskonale oczyszcza
i pielęgnuje kosmyki, a intensywnie regenerująca
odżywka Miracle Serum w zaledwie 3 minuty
naprawia zniszczenia powstałe w ciągu ostatnich
3 miesięcy, dzięki czemu Twoje włosy stają się
odżywione i lśniące.

