
MATRIXTECH & BIOCELULOZA
Naukowe rozwiązania dla perfekcyjnej skóry
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INSPIROWANE NAUKĄ
Cały projekt Arosha Twarz został stworzony 
zgodnie z zasadami korneobiologii. Opiera 
się na czterech głównych parametrach 
skóry, które powinny być zachowane: 
nawilżenie, aktywność antyoksydacyjna, 
elastyczność i przepuszczalność.
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CEL 
•	 Koncept	AROSHA	FACE	

SOLUTION	to	INNOWACYJNY	
PROGRAM	do	pielęgnacji	
wszystkich	typów	skóry	jak	
również	genialne	rozwiązanie	
przyspieszające	regeneracje	
skóry	po	zabiegach	laseroterapii,	
mezoterapii,	mikrodermabrazji	czy	
pilingach	chemicznych

KONTYNUACJA I INNOWACJA
•	 Innowacyjny	Program	zaawansowanej	pielęgnacji	twarzy	jako	kontynuacja	

oraz	uzupełnienie	popularnych	Ekspresowych	Programów	Antycellulitowych,	
Wyszczuplających,	Liftingująco-Modelujących	na	ciało

•	 Prosty,	gotowy	do	użycia,	czysty,	praktyczny	protokół,	z	rezultatami	od	
pierwszej	sesji

•	 Innowacyjna	kombinacja	składników	aktywnych	najwyższej	jakości
•	 Zastosowanie	biocelulozy	jako	głównego	składnika	okluzyjnego	i	idealnego	

nośnika	dla	składników	aktywnych
•	 Inwestowanie	w	badania	naukowe,	aby	potwierdzić	prawdziwą	skuteczność	

naszych	zabiegów

AROSHA FACE
NAUKOWE ROZWIĄZANIA DLA PERFEKCYJNEJ SKÓRY
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STRATUM	
CORNEUM
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O KORNEOBIOLOGII
Korneobiologia	odnosi	się	do	szerokiego	zakresu	badań	
eksperymentalnych,	które	koncentrują	się	na	anatomii,	
fizjologii	i	biologii	warstwy	rogowej	naskórka	skupiając	się	
szczególnie	na	ludzkiej	warstwie	rogowej.

Początkowo,	przed	1950	r.	mówiło	się,	że	warstwa	
rogowa	to	martwa,	bierna	membrana,	otaczająca	ciało,	
chroniąca	je	przed	chemicznymi	i	fizycznymi	zewnętrznymi	
zagrożeniami.	Dopiero	w	połowie	XX	wieku	warstwa	
rogowa	zaczęła	być	postrzegana	jako	coś	więcej	niż	
martwa,	obojętna,	bierna	membrana.	W	rzeczywistości	
jest	to	jeden	z	wielu	błędów	dotyczących	struktury	i	
funkcji	warstwy	rogowej,	którego	poprawienie	zajęło	
wiele	lat.	Mnóstwo	badań,	w	ciągu	ostatnich	kilku	dekad	
wykazało,	że	warstwa	rogowa	jest	bardzo	skomplikowaną,	
dynamiczną	tkanką,	której	tworzenie	wymaga	wielu	
bardzo	zaangażowanych,	metabolicznych	funkcji	
enzymatycznych.	Obecnie	wiadomo	z	całą	pewnością,		
że	warstwa	rogowa	ma	wiele	zróżnicowanych	funkcji	
niezbędnych	do	utrzymania	homeostazy	całej	skóry.

Jednym	z	głównych	pracowników	naukowych,	którzy	
stworzyli	podłoże	dla	koncepcji	korneobiologii	był	Profesor	
P.M.	Elias.

Profesor	P.M.	Elias	ustanowił	podstawowe	zasady,	
wymieniając	szczegółowo	10	głównych	funkcji	warstwy	
rogowej:

1.	 przepuszczalność
2.	 antybakteryjność
3.	 antyoksydacja
4.	 spójność	i	złuszczanie
5.	 mechaniczna/reologiczna
6.	 chemiczna,	wyłączenie	antygenów
7.	 psychosensoryczna
8.	 nawilżenie
9.	 ochrona	przed	promieniowaniem	elektromagnetycznym
10.	 inicjacja	zapalenia	(aktywacja	cytokin)
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O	BIOCELULOZIE
Bioceluloza	jest	nietoksycznym,	naturalnym	biomateriałem	o	znakomitych	właściwościach,	
takich	jak	biokompatybilność,	porowatość,	ultra	czystość	i	podatność	na	modyfikacje.	Ze	
względu	na	swoje	wyjątkowe	właściwości,	bioceluloza	znajduje	zastosowanie	w	medycynie,	
biotechnologii,	farmacji,	stomatologii,	produktach	kosmetycznych,	przemyśle	spożywczym	i	
wielu	innych	dziedzinach.	Trójwymiarowa	usieciowana	struktura	biocelulozy,	zbudowana	jest	
z	połączonych	ze	sobą	włókien	celulozowych,	które	nadają	materiałowi	dużą	elastyczność,	
miękkość	i	wytrzymałość	mechaniczną.	Gęsto	utkana	sieć	włókien	zdolna	do	utrzymywania	
wody	pełni	funkcję	podobną	do	naskórka,	chroniąc	skórę	przed	urazami,	zabrudzeniami	i	
drobnoustrojami	pochodzącymi	ze	środowiska	zewnętrznego.	Bioceluloza	jest	innowacyjnym	
biomateriałem,	charakteryzującym	się	idealnym	przyleganiem	do	skóry	oraz	posiadającym	
zdolności	absorpcyjne	i	desorpcyjne.	
	
Jest	przyjazna	dla	skóry,	nie	wywołuje	podrażnień,	umożliwia	prawidłowy	proces	
gojenia	się	ran	i	zapewnia	doskonałe	efekty	kosmetyczne.		Bioceluloza	sama	w	sobie	
jest	doskonałym	naturalnym	opatrunkiem,	przyspieszającym	proces	regeneracji	skóry.	
Wykonane	z	biocelulozy	sterylne	maski	polecane	są	przez	lekarzy	medycyny	estetycznej	
jako	pielęgnacja	przyspieszająca	gojenie	się	skóry	po	zabiegach	laseroterapii,	mezoterapii	
czy	pilingach	chemicznych.	Niesamowitą	przewagą	masek	z	biocelulozy	jest	możliwość	
zastosowania	ich	bezpośrednio	po	operacjach	plastycznych,	iniekcji	czy	laseroterapii,	w	celu	
natychmiastowego	złagodzenia	bólu,	zmniejszenia	obrzęków	oraz	przyspieszenia	regeneracji	
skóry.	

Produkty	Arosha	skierowane	są	do	lekarzy	medycyny	estetycznej,	dermatologów,	a	także	
salonów	kosmetycznych	i	SPA.	



9

AROSHA BIOCELULOZA	

Bioceluloza	wykazuje	szereg	właściwości	fizycznych,	które	
czynią	z	niej	materiał	klasy	premium	do	stosowania		na	
skórę

•	 doskonale	przylega	do	skóry,	efekt	„drugiej	skóry”
•	 wysoka	skuteczność	transportowania	składników	

aktywnych	
•	 przyjazna	dla	środowiska	(czysta,	naturalna	i	

hipoalergiczna)
•	 wyjątkowo	delikatna	lecz	niesamowicie	odporna
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JAK TO DZIAŁA

WYMIANA
Dzięki	swoim	zdolnościom	
okluzyjnym	intensyfikuje	procesy	
wymiany.

USUWANIE
Absorbuje	zanieczyszczenia	z	
wierzchnich	warstw	skóry	i	ułatwia	
ich	usuwanie.

3. 
BIOCELLULOSE MASK

REGENERACJA
Stymulacja	odnowy	komórkowej.

DOSTAWA
Dostarczanie	składników	
aktywnych,	wybranych	do	
konkretnego	zabiegu.

2. 
ACTIVE CHARGE

DETOKS
Działanie	detoksykujące		
i	uspokajające,	przygotowuje	
skórę	do	przyjęcia	składników	
aktywnych.

NOŚNIK
Głębokie	i	szybkie	przekazywanie	
konkretnych	składników	
aktywnych.

1. 
BOOST COMPLEX

MATRIXTECH
TECHNOLOGIA	
SYNERGII
Wyjątkowa	synergia	składników	
aktywnych,	która	przyczynia	
się	do	intensyfikacji	wymiany	
osmotycznej	przez	poszczególne	
warstwy	naskórka.	Dzięki	
zwiększonej	przepuszczalności	
skóry	specjalny	„boost	complex”	
może	transportować	składniki	
aktywne	szybciej	i	głębiej	
dzięki	czemu	zwiększa	się	ich	
efektywność.	Ponadto	wszystkie	
zanieczyszczenia	zostają	
zaabsorbowane	przez	biocelulozę	
i	usunięte	ze	skóry	razem		
z	maską.	
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Aby	wykazać,	że		AROSHA	
to	wyłącznie	produkty	spełniające	
najwyższe	standardy,	nawiązaliśmy		
współpracę	z	EticHub	(Uniwersytet	w	
Pawii),		który	przeprowadza	wysokiej	
jakości	badania	nad	skutecznością	
produktów.

Produkty	AROSHA	FACE	SOLUTION	
przechodzą	wiele	rygorystycznych	
analiz	oraz	badań,	aby	udowodnić		
ich	prawdziwą	skuteczność.	
Empiryczne	badania	zostały	wykonane	
dzięki	rygorystycznym,	nieinwazyjnym	
metodom	pomiaru,	przy	użyciu	
najbardziej	zaawansowanych	
narzędzi	i	przetestowane	na		
100	osobach.

MATRIXTECH	&	BIOCELULOZA 
PRODUKTY,	KTÓRE	ZAPEWNIAJĄ	
NADZWYCZAJNE,	UDOWODNIONE	DZIAŁANIE
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Skuteczność	została	oceniona	
dzięki	testom	zaprojektowanym	
specjalnie	dla	każdej	funkcji	skóry.	
W	trakcie	badań	brano	pod	uwagę	
nawilżenie,	przepuszczalność,	działanie	
antyoksydacyjne	oraz	elastyczność	
skóry.	

Uniwersytet	w	Pawii	jest	
znany	na	całym	świecie	jako	
jeden	z	najpoważniejszych	
i	najbardziej	wybitnych	
ośrodków	międzynarodowych	
badań	kosmetycznych	oraz	
certyfikacji.
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AROSHA	FACE
NAUKOWE	ROZWIĄZANIA	
DLA	PERFEKCYJNEJ	SKÓRY



CRYSTAL PEEL
PROGRAM ZŁUSZCZAJĄCY

PROGRAM 
PROFESJONALNY

-	100.	OCZYSZCZANIE	&				
			ZŁUSZCZANIE	ZESTAW
40	zabiegów

-	101.	MLECZKO		
			OCZYSZCZAJĄCE	400	ml
-	102.	TONIK		
			OCZYSZCZAJĄCY	400	ml

PIELĘGNACJA 
DOMOWA

-	201.	MLECZKO		
			OCZYSZCZAJĄCE		200	ml
-	201.	TONIK		
			OCZYSZCZAJĄCY	200	ml

OXYGENETIC
PROGRAM DETOKSYKUJĄCY

PROGRAM 
PROFESJONALNY

-	110.	DETOKS	&	
REGENERACJA	ZESTAW
4	zabiegi

-	111.	OXYGENETIC	KREM		
			200	ml

PIELĘGNACJA 
DOMOWA

-	210.	OXYGENETIC	KREM		
			50	ml
-	211.	OXYGENETIC	MASKA
3	x	20	ml

CELLULAR LIFT
PROGRAM LIFTINGUJĄCY

PROGRAM 
PROFESJONALNY

-	120.	LIFTING	&		
			UJĘDRNIANIE	ZESTAW	
4	zabiegi

-	121.	CELLULAR	LIFT		
				KREM	200	ml

PIELĘGNACJA 
DOMOWA

-	220.	CELLULAR	LIFT		
			KREM	50	ml
-	221.CELLULAR	LIFT		
			MASKA	3	x	20	ml

AGE RESOLUTION
PROGRAM ANTI-AGE

PROGRAM 
PROFESJONALNY

-	130.	NAPRAWA	&
			ODMŁADZANIE	ZESTAW
4	zabiegi

-	131.	AGE	RESOLUTION		
			KREM	200	ml

PIELĘGNACJA 
DOMOWA

-	230.	AGE	RESOLUTION		
			KREM	50	ml
-	231.	AGE	RESOLUTION		
			MASKA	3	x	20	ml

ILLUMINA C
PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY

PROGRAM 
PROFESJONALNY

-	140.		ROZJAŚNIANIE	&
		WYBIELANIE	ZESTAW
		4	zabiegi

PIELĘGNACJA 
DOMOWA

-	240.	ILLUMINA	C	KREM
50	ml

-	241.	ILLUMINA	C	MASKA
3	x	20	ml

SKIN RECOVER
PROGRAM REGENERUJĄCY

PROGRAM 
PROFESJONALNY

-	150.	POST	LASER	KIT
4	zabiegi

PIELĘGNACJA 
DOMOWA

-	250.	REGENERIST
KREM	50	ml

-	251.	SUN	PROTECTION
KREM	50	ml
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CRYSTAL PEEL
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
ZŁUSZCZAJĄCY

Profesjonalny	peeling	złożony	
ze	skutecznie	złuszczających	
składników	aktywnych,	
które	pomagają	oczyścić	i	
zrównoważyć	cerę,	usuwając	
wszystkie	zanieczyszczenia	z	
zewnętrznych	warstw	skóry.	
Dzięki	temu	skóra	staje	się	lepiej	
przygotowana	do	wchłaniania	
dobroczynnych	składników	z	
zabiegów	pielęgnacyjnych.

CEL
»	złuszczanie
»	wygładzanie
»	głębokie	oczyszczanie

Re
f.	
AR

O
50
10
05

OCZYSZCZANIE & 
ZŁUSZCZANIE KIT
WITAMINA C
KOKTAJ	OCZYSZCZAJĄCO-
ZŁUSZCZAJĄCY
10	x	2,5	ML

KWAS	ASKORBINOWY	(wit.	C)	20%:	forma	
witaminy	C,	silny	przeciwutleniacz	i	środek	
przeciwzapalny	zdolny	do	poprawy	tekstury	
i	jakości	skóry,	ogranicza	powstawanie	
zmarszczek,	usuwa	brązowe	plamy	i	
nierówny	koloryt	cery.

KWAS	GLIKOLOWY	14%:	związek	
organiczny,	przeznaczony	do	złuszczania	
skóry	i	głębokiego	nawilżania.
KWASY	OWOCOWE	(Alphahydroxy	
Acids	-	„AHA”):	grupa	kwasów	naturalnie	
występujących	w	owocach	i	ziołach,	
wykorzystywana	w	kosmetyce	od	tysięcy	lat,	
do	oczyszczania	i	wygładzania	cery.

GLYCOLIC PEEL
ŻEL	OCZYSZCZAJĄCO-ZŁUSZCZAJĄCY
30	ML

DERMA PEEL
KREM	OCZYSZCZAJĄCO-ZŁUSZCZAJĄCY
50	ML

ACETYLOCYSTEINA:	skuteczny	antyoksydant	
o	właściwościach	oczyszczających	i	
złuszczających.
MOCZNIK:	naturalny	środek	wiążący	wodę	o	
niezwykłych	właściwościach	nawilżających.	
Wspomaga	odnowę	komórkową.
OLEJ	ZE	SŁODKICH	MIGDAŁÓW	(Prunus	
Amygdalus	Dulcis):	odżywczy,	kojący	i	
nawilżający	środek,	zdolny	do	opóźniania	
procesów	starzenia.

PRODUKT	PROFESJONALNY
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1. Oczyścić	twarz	mleczkiem	do				
				demakijażu.
2. Wykonać	peeling	twarzy	w	zależności												
				od	zabiegu:

GŁĘBOKIE OCZYSZCZANIE
a. Zaaplikuj	za	pomocą	pędzelka	1/3		
				Witaminy	C	na	twarz.	Pozostaw	do		
				wyschnięcia.
b.	Połącz	pozostałą	część	witaminy	C	
				z	ampułki	z	4-5	rozpyleniami	DERMA
				PEEL	w	małej	miseczce	używając	pędzla,	
				następnie	rozprowadź	otrzymaną	emulsję	
				na	całej	twarzy.
c.	Masuj	w	rękawiczkach:	2-3	minuty	przy	
				skórze	wrażliwej	lub	delikatnej,	5	minut	
				przy	skórze	normalnej.
d.	Pozostaw	na	minutę	po	masażu,	
				a	następnie	usuń	wszystkie	pozostałości					
				mokrymi	kompresami.

POWIERZCHNIOWE OCZYSZCZANIE
a.	Zaaplikuj	3-4	rozpylenia	GLYCOLIC	PEEL.
b.	Masuj	skórę	twarzy	przez	minutę.	
c.	Usuń	wycierając	mokrymi	kompresami.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
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CRYSTAL PEEL
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
OCZYSZCZAJĄCY

PRODUKTY	PROFESJONALNE

Ref.	ARO
205004

MLECZKO 
OCZYSZCZAJĄCE
MORSKIE	EKSTRAKTY
400	ML

CHLORELLA	VULGARIS:	
Wysoka	zdolność	do	zapobiegania	rozpadowi	
kolagenu	skóry,	stymulowania	syntezy	
kolagenu,	restrukturyzacji	i	zapewnienia	
gładkiej	powierzchni	skóry,	w	szczególności	
zmniejszenia	blizn	lub	efektów	starzenia.
OLIGOGELINE	-	(czerwona	alga)	
Posiada	zdolność	do	poprawy	ochrony	skóry	
przed	czynnikami	środowiskowymi.	Znany	
również	jako	składnik	tworzący	“drugą	skórę”	
czyli	delikatny	film	zapewniający	odpowiednie	
nawilżenie	i	gładkość.		Zmniejsza	naskórkową	
utratę	wody.

TONIK OCZYSZCZAJĄCY
EKSTRAKTY	Z	RUMANKU	I	OWSA	
400	ML

EKSTRAKT	Z	RUMIANKU:	Jego	kwiaty	są	bogate	
we	flawonoidy	o	działaniu	przeciwzapalnym	i	
łagodzącym.	Może	poprawić	wygląd	zniszczonej	
lub	odwodnionej	skóry,	zmniejszyć	złuszczanie	oraz	
pomóc	przywrócić	skórze	elastyczność.
EKSTRAKT	Z	OWSA:	Dzięki	obecności	beta-
glukanu,	ekstrakt	z	owsa	ma	działanie	nawilżające	
i	antyrodnikowe.	Jego	właściwości	przeciw	
zaczerwienianiu	i	swędzeniu	powodują,	że	
jest	on	idealny	do	natychmiastowego	działania	
uspokajającego	skórę.

Ref.	ARO
205005
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CRYSTAL PEEL
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
OCZYSZCZAJĄCY

PRODUKTY	DETALICZNE

Ref.	ARO
205501

MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE
MORSKIE	EKSTRAKTY
200	ML

CHLORELLA	VULGARIS:	Wysoka	zdolność	
do	zapobiegania	rozpadowi	kolagenu	skóry,	
stymulowania	syntezy	kolagenu,	restrukturyzacji	
i	zapewnienia	gładkiej	powierzchni	skóry,	w	
szczególności	zmniejszenia	blizn	lub	efektów	
starzenia.
OLIGOGELINE	-	(czerwona	alga):	Posiada	zdolność	
do	poprawy	ochrony	skóry	przed	czynnikami	
środowiskowymi.	Znany	również	jako	składnik	
“drugiej	skórki”,	zdolny	do	działania	jako	środek	
tworzący	film	zapewniający	odpowiednie	nawilżenie	i	
gładkość.	Zmniejsza	naskórkową	utratę	wody.

TONIK OCZYSZCZAJĄCY
EKSTRAKTY	Z	RUMANKU	I	OWSA
200	ML

EKSTRAKT	Z	RUMIANKU:	Jego	kwiaty	są	bogate	
we	flawonoidy	o	działaniu	przeciwzapalnym	i	
łagodzącym.	Może	poprawić	wygląd	zniszczonej	
lub	odwodnionej	skóry,	zmniejszyć	złuszczanie	oraz	
pomóc	przywrócić	skórze	elastyczność.
EKSTRAKT	Z	OWSA:	Dzięki	obecności	beta-
glukanu,	ekstrakt	z	owsa	ma	działanie	nawilżające	
i	antyrodnikowe.	Jego	właściwości	przeciw	
zaczerwienianiu	i	swędzeniu	powodują,	że	
jest	on	idealny	do	natychmiastowego	działania	
uspokajającego	skórę.

Ref.	ARO
205502
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OXYGENETIC
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
DETOKSYKUJĄCY

Profesjonalna,	dwuetapowa	
kuracja	detoksykująca	dla	cer	
problematycznych	lub	uszkodzo-	
nych	przez	czynniki	środowisko-
we.	Zastosowane	składniki	
aktywne	działają	dotleniająco,	
złuszczająco,	wygładzająco	
i	nawilżająco	a	ponadto	
odblokowują	pory	i	minimalizują	
ich	widoczność	dzięki	czemu	
poprawiają	ogólną	strukturę	skóry.
	
CEL

»	detoksykacja
»	dotlenianie
»	głebokie	nawilżanie

WSKAZANIA
»	brak	nawilżenia	i	skóra		
		odwodniona	
»	zmęczona,	matowa	i		
		“zestresowana”	skóra
»	cera	tłusta	i	z	zaskórnikami Re

f.	
AR

O
50
10
01

DETOKSYKACJA & 
REGENERACJA KIT
TRANSFER BOOST
KOMPLEKS	NOŚNIKÓW
8	ML
KARCZOCH:	naturalny	przeciwutleniacz,	który	
odżywiając	komórki,	poprawia	ogólną	strukturę	
skóry.
GINKO	BILOBA:	naturalny	przeciwutleniacz	
silnie	chroniący	skórę	przed	uszkodzeniami	
spowodowanymi	przez	wolne	rodniki.
CENTELLA	ASIATICA:	naturalny	przeciwutleniacz	
zawierający	witaminy	A,B,C,	minerały,	cynk,	
potas,	wapń,	magnez,	mangan,	krzemionkę,	
selen	i	triterpenoidy,	które	stymulują	produkcję	
kolagenu.
SKRZYP:	ma	właściwości	przeciwzapalne	i	
zmiękczające	skórę.
ZIELONA	HERBATA:	silny	przeciwutleniacz	
o	właściwościach	gojących,	
przeciwstarzeniowych	i	odżywczych.

BRĄZOWE	ALGI:	o	działaniu	podobnym	
jak	kolagen	i	wypełniającym	zmarszczki,	
wodorosty	bogate	w	oligo-elementy,	witaminy	i	
aminokwasy	zdolne	do	rozświetlania		i	poprawy	
elastyczności	skóry.
KWAS	HIALURONOWY:	wysoko	cząsteczkowy	
kwas	hialuronowy,	zapewnia	potężne	działanie	
nawilżające	i	antystarzeniowe.

BC MASK
DETOKS	&	REGENERACJA
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
4	x	15	ML	

ACTIVE CHARGE
DETOKS	&	REGENERACJA
4	x	2,5	ML

BRĄZOWE	ALGI:	o	działaniu	podobnym	
jak	kolagen	i	wypełniającym	zmarszczki,	
wodorosty	bogate	w	oligo-elementy,	witaminy	i	
aminokwasy	zdolne	do	rozświetlania		i	poprawy	
elastyczności	skóry.
KWAS	HIALURONOWY:	wysoko	cząsteczkowy	
kwas	hialuronowy,	zapewnia	potężne	działanie	
nawilżające	i	antystarzeniowe.

PRODUKTY	PROFESJONALNE
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Ref.	ARO
205101

Ref.	ARO
502001

OXYGENETIC KREM
50 ML

KWAS	HIALURONOWY:	wysoko	
cząsteczkowy	kwas	hialuronowy,	
zapewnia	potężne	działanie	nawilżające	i	
antystarzeniowe.
HYDROLIZOWANA	ELASTYNA:	dostarcza	
komórkom	energii,	wzmagając	naturalną	
produkcję	kolagenu	i	elastyny.
MAGNEZ	&	CYNK:	wspierają	zdrowy	układ	
immunologiczny	skóry	i	zwiększają	metabolizm	
komórek.
MIX	WITAMIN	(C	+	A	+	E):	mieszanka	
najwyższej	jakości	antyoksydantów	będących	
w	stanie	ograniczyć	pigmentację,	stymulować	
syntezę	kolagenu,	udoskonalać	powierzchnię	
skóry,	chronić	ją	przed	wolnymi	rodnikami	i	
działać	przeciwzmarszczkowo.

OXYGENETIC MASKA
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
3	x	20	ML

KOMPLEKS	E:	mieszanka	wysoko	aktywnych	
składników,	które	działają	jak	nośniki	i	pracują	
w	synergii	aby	zapewnić	skórze	wszechstronną	
detoksykację,	ukojenie,	nawilżenie	i	działanie	
antyoksydacyjne.	
KWAS	HIALURONOWY	USIECIOWANY:	posiada	
zdolność	do	absorpcji	wody	w	ilości	do	1	000	
razy	większej	niż		jego	waga.	Przyciąga	wodę		
i	utrzymuje	równowagę	nawilżenia	w	przestrzeni	
zewnątrzkomórkowej	dla	bardziej	młodzieńczego	
i	świeżego	wyglądu	skóry.
PORTULACA	OLERACEA	(komórki	macierzyste):	
	zapewniają	intensywne	działanie	przeciw-
starzeniowe,	rozjaśniające	i	wygładzające	
zmarszczki.
CHLORELLA	VULGARIS:	zwiększa	elastyczność	
skóry,	dzięki	zdolności	do	stymulowania	syntezy	
kolagenu.	Bogata	w	witaminę	B12.

DETOKSYKACJA & 
REGENERACJA KIT

PIELĘGNACJA	DOMOWAOXYGENETIC
SPECJALISTYCZNY 
PROGRAM 
DETOKSYKUJĄCY

Ref.	ARO
205001

OXYGENETIC KREM
200 ML

KWAS	HIALURONOWY:	wysoko	
cząsteczkowy	kwas	hialuronowy,	
zapewnia	potężne	działanie	nawilżające	i	
antystarzeniowe.
HYDROLIZOWANA	ELASTYNA:	dostarcza	
komórkom	energii,	wzmagając	naturalną	
produkcję	kolagenu	i	elastyny.
MAGNEZ	&	CYNK:	wspierają	zdrowy	układ	
immunologiczny	skóry	i	zwiększają	metabolizm	
komórek.
MIX	WITAMIN	(C	+	A	+	E):	mieszanka	
najwyższej	jakości	antyoksydantów	będących	
w	stanie	ograniczyć	pigmentację,	stymulować	
syntezę	kolagenu,	udoskonalać	powierzchnię	
skóry,	chronić	ją	przed	wolnymi	rodnikami	i	
działać	przeciwzmarszczkowo.



120. LIFTING & 
CONTOURING KIT
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Profesjonalna,	dwuetapowa	
kuracja	liftingująca	i	poprawiająca	
kontury,	aby	dać	efekt	wypełnie-
nia,	ujędrnienia	i	redukcji	
zmarszczek	wywołanych	przez	
wiotkość	skóry,	uszkodzenia	
słoneczne	i	naturalne	procesy	
starzenia.	Zastosowane	składniki	
aktywne	poprawiają	napięcie	skóry	
i	jej	spoistość,	dając	długotrwały	
efekt	liftingu.
	
CEL

»	lifting
»	zagęszczanie	skóry
»	zwiększanie	napięcia	i	
		elastyczności

WSKAZANIA
»	spowolnienie	odnowy	komórkowej
»	przedwczesne	starzenie
»	głębokie	linie	i	zmarszczki,	
		wiotkość	konturów	twarzy

Re
f.	
AR

O
50
10
02

LIFTING & 
UJĘDRNIANIE KIT
TRANSFER BOOST
KOMPLEKS	NOŚNIKÓW
8	ML
KARCZOCH:	naturalny	przeciwutleniacz,	
który	odżywiając	komórki,	poprawia	ogólną	
strukturę	skóry.
GINKO	BILOBA:	naturalny	przeciwutleniacz	
silnie	chroniący	skórę	przed	uszkodzeniami	
spowodowanymi	przez	wolne	rodniki.
CENTELLA	ASIATICA:	naturalny	
przeciwutleniacz	zawierający	witaminy	A,B,C,	
minerały,	cynk,	potas,	wapń,	magnez,	
mangan,	krzemionkę,	selen	i	triterpenoidy,	
które	stymulują	produkcję	kolagenu.
SKRZYP:	ma	właściwości	przeciwzapalne		
i	zmiękczające	skórę.
ZIELONA	HERBATA:	silny	przeciwutleniacz	
o	właściwościach	gojących,	
przeciwstarzeniowych	i	odżywczych.

DMAE	4:	nadzwyczajne	właściwości	
liftingujące,	zwiększające	poziom	nawilżenia		
i	napięcia	skóry.
CZERWONE	WODOROSTY:	ekstrakt	
roślinny	bogaty	w	morski	krzem,	który	
zapewnia	skórze	ochronę	przed	agresywnymi	
czynnikami	środowiskowymi,	wygładza,	
zwiększa	komfort	i	nawilżenie	skóry.

BC MASK
LIFTING	&	UJĘDRNIANIE
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
4	x	15	ML	

ACTIVE CHARGE
LIFTING	&	UJĘDRNIANIE
4	x	2,5	ML

DMAE	4:	nadzwyczajne	właściwości	
liftingujące,	zwiększające	poziom	nawilżenia		
i	napięcia	skóry.
CZERWONE	WODOROSTY:	ekstrakt	
roślinny	bogaty	w	morski	krzem,	który	
zapewnia	skórze	ochronę	przed	agresywnymi	
czynnikami	środowiskowymi,	wygładza,	
zwiększa	komfort	i	nawilżenie	skóry.

PRODUKTY	PROFESJONALNECELLULAR LIFT
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
LIFTINGUJĄCY



120. LIFTING & 
CONTOURING KIT

Ref.	ARO
205002

CELLULAR LIFT
SPECJALISTYCZNY 
PROGRAM LIFTINGUJĄCY

CELLULAR LIFT KREM
200 ML
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LIFTING & 
UJĘDRNIANIE KIT

Ref.	ARO
205201

Ref.	ARO
502002

CELLULAR LIFT KREM
50 ML

ROŚLINNE	KOMÓRKI	MACIERZYSTE:	
bogate	w	składniki	odżywcze	i	białka,	
długowieczne	komórki	które	zwiększają	
żywotność	komórek	skóry	i	stymulują	
metabolizm	komórkowy.	
IZOFLAWONY	SOJOWE:	stymulują	
naprawę	DNA,	a	tym	samym	pomagają	
zapobiegać	uszkodzeniom	DNA	wywołanym	
promieniowaniem	UV.
ARGIRELINA	(acetylo	heksapeptyd	8):	
działanie	„botox-like”	bez	użycia	igły.

CELLULAR LIFT MASKA
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
3	x	20	ML

KOMPLEKS	E:	mieszanka	wysoko	aktywnych	
składników,	które	działają	jak	nośniki		
i	pracują	w	synergii	aby	zapewnić	skórze	
wszechstronną	detoksykację,	ukojenie,	
nawilżenie	i	działanie	antyoksydacyjne.	
KOMOSA	RYŻOWA:	100%	naturalny	środek	
napinający	z	natychmiastowym	efektem	
otulenia	delikatnym	filmem.
ACETYLO	DEKAPEPTYD	3	(Rejuline):	peptyd	
o	działaniu	przeciwzmarszczkowym		
i	ujędrniającym	skórę.	
KWAS	HIALURONOWY:	niskocząsteczkowy	
kwas,	który	wnika	głęboko	do	skóry	i	zwiększa	
jej	nawilżenie.	

PIELĘGNACJA	DOMOWA

ROŚLINNE	KOMÓRKI	MACIERZYSTE:	
bogate	w	składniki	odżywcze	i	białka,	
długowieczne	komórki	które	zwiększają	
żywotność	komórek	skóry	i	stymulują	
metabolizm	komórkowy.	
IZOFLAWONY	SOJOWE:	stymulują	
naprawę	DNA,	a	tym	samym	pomagają	
zapobiegać	uszkodzeniom	DNA	wywołanym	
promieniowaniem	UV.
ARGIRELINA	(acetylo	heksapeptyd	8):	
działanie	„botox-like”	bez	użycia	igły.



Tonifikuje	i	łagodzi	delikatne	
okolice	oczu.	Zmniejsza	obrzęki,	
dotlenia	skórę	i	redukuje	cienie	
pod	oczami.	Przynosi	ulgę	
zmęczonej	i	podrażnionej	skórze.

INTENSYWNY PROGRAM NAPRAWCZY 
NA OKOLICE OCZU 

CELLULAR LIFT
SPECJALISTYCZNY 
PROGRAM LIFTINGUJĄCY
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Ref.	ARO
205204

Ref.	ARO
205203

Ref.	ARO
502102

EYE MICROEMULTION 
KOMPLEKS	PEPTYDÓW		
15 ML

ACETYL	DECAPEPTIDE-3:	redukuje	linie	i	zmarszczki	
oraz	zapobiega	powstawaniu	nowych	dzięki	
pobudzaniu	odnowy	komórkowej.	Wzmacnia	skórę	
poprzez	stymulację	produkcji	kolagenu	i	elastyny.		
DIPEPTIDE	2	/	HESPERIDIN	METHYL	CHALCONE:	
poprawia	i	wzmacnia	mikrocyrkulację	w	okolicach	
oczu,	redukuje	opuchnięcia.
PALMITOYL	TETRAPEPTIDE	7	/	ACETYL	
GLUCOSAMINE	/	PALMITOYL	TETRAPEPTIDE	38:	
poprawia	spoistość	i	elastyczność	skóry	poprzez	
stymulację	produkcji	kwasu	hialuronowego	i	
kolagenu.
ASCORBYL	GLUCOSIDE	/	MORUS	ALBA	ROOT	
EXTRACT:	antyoksydanty	o	silnych	właściwościach	
fotoochronnych.	Redukują	hiperpigmentację,	
rozświetlają	i	odmładzają	okolicę	oczu.			
AMINOBUTYRIC	ACID	(GABA):	wpływa	na	
relaksację	mięśni	odpowiedzialnych	za	powstawanie	
zmarszczek	mimicznych.

EYE PATCH
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY	+	KOMPLEKS	PEPTYDÓW 
2 x 10 ML

ARGININA	/	KARNOZYNA:	zwiększa	produkcję	
kolagenu	i	zapobiega	jego	degradacji..
Beta	Alanina:	redukuje	hiperpigmentację	poprzez	
blokowanie	transportu	melaniny.	Inhibitor	
enzymów	biorących	udział	w	melanogenezie.		
HESPERYDYNA:	stymuluje	mikrokrążenie	i	
wzmacnia	ścianki	naczyń	dzięki	czemu	redukuje	
cienie	pod	oczami.	Wspomaga	drenaż	płynu	
gromadzących	się	w	okolicach	oczu.	
Betaina/	Allantoina/	Aloes:	koją	i	regenerują,	
wyciszają	podrażnienia.		
AMINOBUTYRIC	ACID	(GABA):	wpływa	
na	relaksację	mięśni	odpowiedzialnych	za	
powstawanie	zmarszczek	mimicznych.

CELLULAR LIFT
SPECJALISTYCZNY 
PROGRAM LIFTINGUJĄCY

EYE SERUM
KOMPLEKS	PEPTYDÓW  
15 ML

ARGININA	/	KARNOZYNA:	zwiększa	produkcję	
kolagenu	i	zapobiega	jego	degradacji.
BETA	ALANINA:	redukuje	hiperpigmentację	poprzez	
blokowanie	transportu	melaniny.	Inhibitor	enzymów	
biorących	udział	w	melanogenezie.		
HESPERYDYNA:	stymuluje	mikrokrążenie	i	wzmacnia	
ścianki	naczyń	dzięki	czemu	redukuje	cienie	pod	
oczami.	Wspomaga	drenaż	płynu	gromadzących	się	
w	okolicach	oczu.	
BETAINA/	ALLANTOINA/	ALOES:	koją	i	regenerują,	
wyciszają	podrażnienia.		
AMINOBUTYRIC	ACID	(GABA):	wpływa	na	
relaksację	mięśni	odpowiedzialnych	za	powstawanie	
zmarszczek	mimicznych.

PIELĘGNACJA	
DOMOWA
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Profesjonalna,	dwuetapowa	kuracja	
antystarzeniowa	i	odbudowująca,		
w	której	działanie	substancji	czyn-
nych	pozwala	zwalczać	wszelkie	
objawy	uszkodzeń	wywołanych	
przez	wolne	rodniki,	ekspozycje	
na	słońce	i	biologiczne	procesy	
starzenia	tj.	spowolnienie	produkcji	
kolagenu	i	elastyny	i	zmniejszenie	
odnowy	komórkowej.	Kuracja	
wyraźnie	redukuje	zmarszczki	i	
poprawia	kondycję	cery	przez	jej	
głębokie	nawilżenie.

CEL
»	odmłodzenie
»	odbudowa	i	naprawa
»	spowolnienie	starzenia
WSKAZANIA

»	zmarszczki	statyczne	i	mimiczne
»	spowolniona	odnowa	komórkowa
»	przedwczesne	starzenie	się	skóry		
		i	utrata	napięcia

Re
f.	
AR

O
50
10
03

NAPRAWA &
ODMŁADZANIE KIT
TRANSFER BOOST
KOMPLEKS	NOŚNIKÓW
8	ML
KARCZOCH:	naturalny	przeciwutleniacz,	
który	odżywiając	komórki,	poprawia	ogólną	
strukturę	skóry
GINKO	BILOBA:	naturalny	przeciwutleniacz	
silnie	chroniący	skórę	przed	uszkodzeniami	
spowodowanymi	przez	wolne	rodniki.
CENTELLA	ASIATICA:	naturalny	
przeciwutleniacz	zawierający	witaminy	A,B,C,	
minerały,	cynk,	potas,	wapń,	magnez,	
mangan,	krzemionkę,	selen	i	triterpenoidy,	
które	stymulują	produkcję	kolagenu.
SKRZYP:	ma	właściwości	przeciwzapalne	i	
zmiękczające	skórę.
ZIELONA	HERBATA:	silny	przeciwutleniacz	
o	właściwościach	gojących,	
przeciwstarzeniowych	i	odżywczych.

PHYTOSAN	(Izoflawony	sojowe):	czynnik	
naprawiający	skórę,	skuteczny	w	przypadku	
uszkodzenia	komórek	przez	promieniowanie	
słoneczne.
WITAMINA	A	(Retinol	palmitate):	stymuluje	
odnowę	komórkową	i	wzrost	włókien	
kolagenu,	posiada	wysoką	zdolność	
penetracji	wewnątrz	skóry	i	poprawy	jej	
elastyczności.

BC MASK
NAPRAWA	&	ODMŁADZANIE	
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
4	x	15	ML	

ACTIVE CHARGE
NAPRAWA	&	ODMŁADZANIE
4	x	2,5	ML

PHYTOSAN	(Izoflawony	sojowe):	skuteczny	
w	przypadku	uszkodzenia	komórek	przez	
promieniowanie	słoneczne,	czynnik	
naprawiający	skórę.
WITAMINA	A	(Retinol	palmitate):	stymuluje	
odnowę	komórkową	i	wzrost	włókien	
kolagenu,	posiada	wysoką	zdolność	
penetracji	wewnątrz	skóry	i	poprawy	jej	
elastyczności.

PRODUKTY	PROFESJONALNEAGE RESOLUTION
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
ANTI-AGE



AGE RESOLUTION
SPECJALISTYCZNY 
PROGRAM 
ANTI-AGE

AGE RESOLUTION  KREM
200 ML

PHYTOSAN	(Izoflawony	sojowe):	czynnik	
naprawiający	skórę,	skuteczny	w	przypadku	
uszkodzenia	komórek	przez	promieniowanie	
słoneczne.
KROKUS	ZŁOCISTY	(naskórkowy	czynnik	
wzrostu):	stymuluje	naturalne	czynniki	wzrostu	
w	skórze,	odmładza	strukturę	skóry,	odwraca	
procesy	starzenia	się,	odnawia	sprężystość	i	
jędrność	skóry,	zwiększa	produkcję	kolagenu	
i	elastyny.

27

NAPRAWA &
ODMŁADZANIE KIT

Ref.	ARO
205301

Ref.	ARO
503001

AGE RESOLUTION 
KREM
50 ML
PHYTOSAN	(Izoflawony	sojowe):	czynnik	
naprawiający	skórę,	skuteczny	w	przypadku	
uszkodzenia	komórek	przez	promieniowanie	
słoneczne.
WITAMINA	A	(Retinol	palmitate):	stymuluje	
odnowę	komórkową	i	wzrost	włókien	
kolagenu,	posiada	wysoką	zdolność	penetracji	
wewnątrz	skóry	i	poprawy	jej	elastyczności.

AGE RESOLUTION MASKA
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
3	x	20	ML

KOMPLEKS	E:	mieszanka	wysoko	aktywnych	
składników,	które	działają	jak	nośniki	i	pracują		
w	synergii	aby	zapewnić	skórze	wszechstronną	
detoksykację,	ukojenie,	nawilżenie		
i	działanie	anty-oksydacyjne.	
NASIONA	KAWY:	skuteczny	przeciwutleniacz,	
zwiększa	nawilżenie	i	poprawia	elastyczność	
tkanek.
BAOBAB	I	HIBISKUS:	Baobab:	bogaty	w	witaminy	
A,	D	i	E,	jak	również	w	niezbędne	kwasy	tłuszczowe	
Omega	3,6	i	9	(Witamina	F);	Hibiskus:	napina	
skórę,	działa	jak	peeling		
i	antyoksydant.	
KROKUS	ZŁOCISTY	(naskórkowy	czynnik	wzrostu):	
stymuluje	naturalne	czynniki	wzrostu	w	skórze,	
odmładza	strukturę	skóry,	odwraca	procesy	
starzenia	się,	odnawia	sprężystość	i	jędrność	skóry,	
zwiększa	produkcję	kolagenu	i	elastyny.

PIELĘGNACJA	DOMOWA
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Profesjonalna,	dwuetapowa	
kuracja	rozjaśniająca	
przebarwienia	i	wybielająca	
skórę,	oparta	na	składnikach	
stworzonych	do	redukowania	
i	stopniowego	wyeliminowania	
plam	skórnych	zlokalizowanych	
na	poziomie	naskórka	i	innych	
problemów	z	hiperpigmentacją.	
Pomaga	skórze	odzyskać	jej	
naturalny	blask	wyrównując	jej
koloryt.
	
CEL

»	usuwanie	przebarwień
»	wybielanie
»	rozjaśnianie

WSKAZANIA
»	przebarwienia
»	skóra	uszkodzona	przez	słońce
»	plamy	starcze	i	nierówny	koloryt	
		skóry

Re
f.	
AR

O
50
10
04

ROZJAŚNIANIE &
WYBIELANIE KIT

EMULSJA REGENERIST 
ROZJAŚNIANIE	&	WYBIELANIE	
4	X	4	ML
MASŁO	MORINGA:	naturalnie	wspomaga	
gojenie	i	nawilżenie	skóry.
RHAMNOSOFT:	polisacharyd,	który	chroni	
skórę	przed	negatywnym	działaniem	
czynników	zewnętrznych.
ALANTOINA:	naturalny	składnik	uspokajający,	
sprzyja	regeneracji	komórek,	sprawia,	że	
skóra	jest	gładsza	i	zdrowsza.
OLEJ	MIGDAŁOWY	5%:	odżywia,	koi,	
nawilza,	opóźnia	procesy	starzenia.
WYCIĄG	Z	NAGIETKA	0,15%:	odżywia,	
ma	właściwości	przeciwzapalne	(tak	samo	
poprawiamy	przy	rumianku	i	aloesie)	
RUMIANEK		0,14%:	koi	i	ma	własności	
przeciwzapalne
ALOE	BARBADENSIS	0,10%:działa	
przeciwzapalnie,	koi,	ma	własności	anti-age.

MAGNESIUM	ASCORBYL	PHOSPHATE	
(Witamina	C):	antyoksydant,	czynnik	
naprawczy,	stymulujący	produkcję	kolagenu	i	
rozjaśniający	skórę.
KWAS	CYTRYNOWY	(z	owoców	cytruso-
wych):	naturalna	substancja	pobudzająca	
odnowę	komórkową.	

BC MASK
ROZJAŚNIANIE	&	WYBIELANIE	
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
4	x	15	ML	

ACTIVE CHARGE
ROZJAŚNIANIE	&	WYBIELANIE	
4	x	2,5	ML

HEXYLRESORCINOL:	składnik	ochronny	
i	skutecznie	rozjaśniający	skórę.	
Pomaga	zwiększyć	rozświetlenie	skóry	z	
hiperpigmentacją	i	przywrócić	jej	właściwą.	
tonację.	Zwiększa	jędrność	i	gładkość	skóry,	
rozjaśnia	przebarwienia	i	plamy.
KWAS	KOJOWY:	składnik	wybielający,	
przeciwutleniający	i	rozjaśniający	skórę.	

PRODUKTY	PROFESJONALNEILLUMINA C
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
ROZJAŚNIAJĄCY
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ROZJAŚNIANIE &
WYBIELANIE KIT

Ref.	ARO
205401

Ref.	ARO
504001

ILLUMINA C KREM
50 ML

KWAS	KOJOWY:	składnik	wybielający,	
przeciwutleniający	i	rozjaśniający	skórę.	
KWAS	FITYNOWY:	składnik	wybielający,	
nawilżający,	inhibitor	wolnych	rodników.
KWAS	GLIKOLOWY:	związek	organiczny,	
przeznaczony	do	złuszczania	skóry	i	
głębokiego	nawilżania
ARBUTYNA:	silny	inhibitor	produkcji	melaniny	
(pigmentu	skóry).

ILLUMINA C MASKA
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELULOZY
3	x	20	ML

KOMPLEKS	E:	mieszanka	wysoko	aktywnych	
składników,	które	działają	jak	nośniki		
i	pracują	w	synergii	aby	zapewnić	skórze	
wszechstronną	detoksykację,	ukojenie,	
nawilżenie	i	działanie	antyoksydacyjne.	
ASCORBYL	GLUCOSIDE	(Witamina	C):	
stymuluje	produkcję	kolagenu,	zapewnia	
elastyczność	i	jędrność	skóry,	stymuluje	układ	
odpornościowy	skóry,	hamuje	produkcję	
melaniny.
ACETYL	GLYCIL	BETA	ALANINA:	
zaawansowany	peptyd	wybielający,	będący		
w	stanie	regenerować	uszkodzone	tkanki	
skóry.

PIELĘGNACJA	DOMOWAILLUMINA C
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
ROZJAŚNIAJĄCY
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ACTIVE CHARGE
POST	LASER
4	x	2,5	ML
BC MASK
POST	LASER
MASKA	Z	CZYSTEJ	BIOCELLULOZY
4	x	15	ML	

KWAS	HIALURONOWY:	wysoko	cząsteczkowy	
kwas	hialuronowy,	zapewnia	potężne	działanie	
nawilżające	i	antystarzeniowe.
RHAMNOSOFT:	polisacharyd,	który	chroni	
skórę	przed	negatywnym	działaniem	czynników	
zewnętrznych.
PHYTOSAN	(Izoflawony	sojowe):	skuteczny	
w	przypadku	uszkodzenia	komórek	przez	
promieniowanie	słoneczne,	czynnik	naprawiający	
skórę.
MIMOSA:	posiada	właściwości	regenerujące	skórę,	
bogata	we	flawonoidy,	saponiny,	garbniki	i	pierwiastki	
śladowe,	których	synergia	znacznie	zwiększa	ich	
indywidualne	właściwości.
ALOE	BARBADENSIS	0,10%:	działa	
przeciwzapalnie	i	przeciwstarzeniowo,	łagodzi	
podrażnienia.

RHAMNOSOFT:	polisacharyd,	który	chroni	
skórę	przed	negatywnym	działaniem	czynników	
zewnętrznych.
MIMOSA:	posiada	właściwości	regenerujące	skórę,	
bogata	we	flawonoidy,	saponiny,	garbniki	i	pierwiastki	
śladowe,	których	synergia	znacznie	zwiększa	ich	
indywidualne	właściwości.
ALOE	BARBADENSIS	0,10%:	działa	przeciwzapalnie	i	
przeciwstarzeniowo,	łagodzi	podrażnienia.
CENTELLA	ASIATICA:	naturalny	przeciwutleniacz	
zawierający	witaminy	A,B,C,	minerały,	cynk,	potas,	
wapń,	magnez,	mangan,	krzemionkę,	selen	i	
triterpenoidy,	które	stymulują	produkcję	kolagenu.
OLEJ	ZE	SŁODKICH	MIGDAŁÓW:	odżywia,	
łagodzi	i	nawilża	skórę	oraz	opóźnia	procesy	
starzenia.

RECOVERING KREM
POST	LASER
1	x	15	ML

SKIN RECOVER 
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
REGENERUJĄCY 

Trójfazowa,	profesjonalna	
kombinacja	produktów,	
stanowiaca	idealne	rozwiązanie	
dla	wsparcia	zabiegów	z	
użyciem	laserów	lub	IPL.	
Połączenie	składników	
aktywnych	idealnie	nadaje	się	
do	głębokiego	uspokojenia	
i	redukcji	powierzchownych	
zaczerwienień	skóry.

CEL
»	Ukojenie
»	Regeneracja
»	Odbudowa	i	naprawa	

		WSKAZANIA
»	Pielęgnacja	po	zabiegach		
laserowych	i	z	użyciem	IPL	
»	Zestresowana	i	podrażniona	
skóra

Re
f.	
AR

O
50
10
05

150. POST LASER KIT

PRODUKTY	PROFESJONALNE
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Specjalny	krem	bogaty	w	
składniki	aktywne,	które	
wspomagają	regenerację	
komórek,	nawilżenie	oraz	
procesy	naprawcze	skóry.

Poprawia	wygląd	skóry	po	
depilacji,	po	długotrwałej	
ekspozycji	na	słońce,	po	
oparzeniach,	po	wysypkach	
skórnych,	a	także	pozytywnie	
wpływa	na	wygląd	blizn.

Specjalna	formuła	z	najnowszej	
generacji	filtrami	fizyczno-chemi-
cznymi,	które	chronią	skórę	przed	
promieniowaniem	UVA	i	UVB.

Ponadto,	połączenie	kolagenu		
i	kwasu	hialuronowego	nawilża		
i	odżywia	warstwę	hydrolipidową	
skóry	podczas	ekspozycji	na	
słońce.	Zapobiega	przed-	
wczesnemu	fotostarzeniu	oraz	
przebarwieniom	posłonecznym.
Jego	formuła	ma	neutralne	pH	
odpowiednie	dla	wszystkich	
typów	skóry,	nawet	tych
najbardziej	wrażliwych.

Jest	bez	kompozycji	zapacho-
wych,	bez	parabenów	oraz	bez	
dodatku	oleju.	Produkt
niekomedogenny.

Ref.	ARO
205601

SUN PROTECTION
EFEKT ANTI-AGEING Z KOLAGENEM I 
KWASEM HIALURONOWYM, SPF 50
50 ML

KWAS	HIALURONOWY:	wysoko	
cząsteczkowy	kwas	hialuronowy,	zapewnia	
potężne	działanie	nawilżające		
i	antystarzeniowe.
NATURALNY	KOLAGEN:	niehydrolizowany	
kolagen,	którego	struktura	cząsteczkowa	
jest	podobna	do	naszej	skóry.	Pomaga	
zachować	integralność	tkanki	łącznej,	
zapewniając	elastyczność	i	napięcie.	
Oferuje	bogate	odżywianie	skóry	właściwej	
poprzez	dostarczanie	naturalnych	składników	
potrzebnych	do	regeneracji	skóry.

REGENERIST
LEKKI, KOMFORTOWY KREM 
REGENERUJĄCO-NAPRAWCZY
50 ML

MORINGA	BUTTER:	naturalne	korzyści	
lecznicze	i	nawilżające.
RHAMNOSOFT:	polisacharyd,	który	chroni	
skórę	przed	negatywnym	działaniem	
czynników	zewnętrznych.
RUMIANEK:	działa	przeciwzapalnie	i	kojąco.

SKIN RECOVER
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
REGENERUJĄCY 

Ref.	ARO
205602
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SKIN RECOVER
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
REGENERUJĄCY 

HYALURONIC ACID
PURE ACTIVE
Specjalna	hydrofilowa	pasta		
z	niskocząsteczkowym	kwasem	
hialuronowym	zamkniętym		
w	mikrosferach.
-	Podwyższona	zdolność	do			
		nawadniania	skóry
-	Podwyższona	ochrona	skóry		
-	Regeneracja	głębokiej	tkanki	z
			wewnątrz

VITAMIN C
PURE ACTIVE
Sproszkowana	witamina	C	(90%)	
i	kwas	kojowy	(3%)	o	działaniu	
rozświetlającym	dla	każdego	typu	
skóry.	Ten	specjalistyczny	pre-
parat	poprawia	strukturę	i	ogólny	
wygląd	skóry	objętej	foto-starze-
niem	i/lub	skóry	ze	skłonnością	
do	trądziku.
-	Doskonały	wzmacniacz	anty-	
		utleniaczy
-	Wolne	rodniki
-	Sprzyja	mikroeksfoliacji	skóry
-	Potrafi	przeciwstawić	efekty
			fotostarzenia	się	skóry
-	Zapewnia	jasność	matowej		
		skórze
-	Zmniejsza	dyschromie	i
			rozjaśnia	skórę

VITAMIN C
PURE ACTIVE
20gr

KWAS	KOJOWY	(3%):	silny	inhibitor	
melaniny	(zapobiega	tworzeniu	się	
enzymu	biorącego	udział	w	procesie	
melanogenezy).	
AWITAMINA	C	(90%):	doskonały	
antyoksydant,	neutralizuje	wolne	rodniki,	
sprzyja	mikroeksfoliacji	naskórka,	
zapobiega	efektom	fotostarzenia,	
rozjaśnia	koloryt	cery	i	redukuje	
przebarwienia.

HYALURONIC ACID
PURE ACIVE 
50 ML

KWAS	HIALURONOWY
-	Podwyższona	zdolność	do	podniesienia		
		poziomu	nawilżenia	skóry
-	Podwyższona	ochrona	skóry
-	Głęboka	regeneracja	tkanek	od	wewnątrz

PIELĘGNACJA	DOMOWA
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SKIN RECOVER
SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
REGENERUJĄCY 
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1.	Oczyścić	twarz	mleczkiem	do						
				demakijażu.

2.	Wykonać	peeling	twarzy	w	zależności												
				od	zabiegu:

Zabieg I (głebokie oczyszczanie)
a.	Zaaplikuj	za	pomocą	pędzelka	1/3	
				witaminy	C	na	twarz.	Pozostaw	do	
				wyschnięcia.
b.	Połącz	pozostałą	część	witaminy	C	z	
				ampułki	z	4-5	rozpyleniami	DERMA	
				PEEL	w	małej	miseczce	używając	pędzla,	
				następnie	rozprowadź	otrzymaną	emulsję	
				na	całej	twarzy.
c.	Masuj	w	rękawiczkach:	2-3	minuty	przy	
				skórze	wrażliwej	lub	delikatnej,	5	minut	
				przy	skórze	normalnej.
d.	Pozostaw	na	minutę	po	masażu,	a	na-		
				stępnie	usuń	wszystkie	pozostałości	
				mokrymi	kompresami.

Zabieg II, III, IV (powierzchniowe 
oczyszczanie)

a.	Zaaplikuj	3-4	rozpylenia	GLYCOLIC	PEEL.
b.	Masuj	skórę	twarzy	przez	minutę.
c.	Usuń	wycierając	mokrymi	kompresami.

3.	(NIE	występuje	w	programie	
				ROZJASNIANIE	&	WYBIELANIE)

W	zależności	od	rodzaju	skóry	wkropić	
odpowiednią	ilość	TRANSFER	BOOST	
do	ampułki	ACTIVE	CHARGE:

2	pipety	dla	skóry	bardzo	zatoksycznio-
nej	(dieta	bogata	w	tłuszcze	pochodzenia	
zwierzęcego;	dieta	bogata	w	czerwone	
mięso;	wysokie	spożycie	białek	pocho-
dzenia	zwierzęcego;	spożycie	produktów	
mlecznych;	palenie;	częste	przebywanie	
na	słońcu;	stosowanie	środków	
przeciwbólowych	i	antykoncepcyjnych;	
stres;	ubogie	źródło	wody:	
zanieczyszczenia;	siedzący	tryb	życia).
1	pipeta	dla	skóry	w	lepszej	kondycji	
(dieta	wegetariańska;	aktywność	
sportowa;	przebywanie	na	świeżym	
powietrzu,	prawidłowe	źródło	wody).

4.	Wstrząśnij	i	zaaplikuj	na	twarz	i	szyję	
				ruchami	masażu.

5.	Wyciągnij	MASKĘ	BC	z	opakowania,	
				usuń	białą	folię	i	umieść	maskę	na	twarzy	
				usuwając	pozostałą	folię.	Dopasuj	maskę	
				tak,	aby	idealnie	przylegała	do	twarzy.	
				Zostaw	na	20	minut.	Następnie	zdejmij	
				maskę	i	wmasuj	wszelkie	pozostałości.	

6.	Zakończ	kurację	profesjonalną	przez	
				aplikację	odpowiedniego	kremu	za	
				pomocą	masażu	aż	do	całkowitego	
				wchłonięcia.

PROTOKÓŁ ZABIEGOWY
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PROTOKÓŁ	ZABIEGOWY		
+	LASER/IPL

1. Wykonaj	demakijaż	twarzy	mleczkiem	do	
demakijażu.

2.	Wykonaj	peeling:
a.	Nałóż	3/4	pompki	GLICOLIC	PEEL.
b.	Odczekaj	chwilę.
c.	Usuń	za	pomocą	wilgotnych	chusteczek.

3.	Użyj	technologii	(IPL,	laser,	itp	...)
			zgodnie	z	instrukcjami	użytkowania		
			dołaczonymi	do	urządzeń.				

4.	Wstrząśnij	ACTIVE	CHARGE	i	nałóż	na	twarz		
				i	szyję.

5.	Wyciągnij	maskę	BC	z	opakowania,	usuń		
			białą	folię	i	umieść	maskę	na	twarzy,		
			usuwając	pozostałą	folię.	Dopasuj	maskę		
			tak,	aby	idealnie	przylegała	do	twarzy.		
			Zostaw	na	20-30	minut.		Następnie	zdejmij		
			maskę	i	wmasuj	wszelkie	pozostałości.	

6.	Zakończ	zabieg	RECOVERING	POST		
			LASER	CALMING	CREAM	i	wykonaj	masaż		
			do	całkowitego	wchłonięcia.
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WYNIKI
OXYGENETIC	SPECJALISTYCZNY
PROGRAM	DETOKSYKUJĄCY
1	zabieg

PRZED PO	-	1	zabieg PRZED PO	-	1	zabieg
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PRZED PO	-	1	zabieg

WYNIKI
CELLULAR	LIFT	SPECJALISTYCZNY	
PROGRAM	LIFTINGUJĄCY
1	zabieg

PRZED PO	-	1	zabieg
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WYNIKI
AGE	RESOLUTION	SPECJALISTYCZNY	
PROGRAM	ANTI-AGE
4		profesjonalne	zabiegi	+	3	maski	(program	domowy)

PRZED
PO		-	4		profesjonalne	zabiegi
							+	3	maski	do	zabiegów	domowych
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RESULTS
ILLUMINA	C	SPECJALISTYCZNY	
PROGRAM	ROZJAŚNIAJĄCY
4		profesjonalne	zabiegi	+	3	maski	(program	domowy)

PRZED PO	-	4		profesjonalne	zabiegi
							+	3	maski	(prog.	domowy)

PRZED PO	-	4		profesjonalne	zabiegi
						+	3	maski	(prog.	domowy)
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BADANIA KLINICZNE I BADANIA 
SKUTECZNOŚCI
MASKA	AGE	RESOLUTION
PROTOKÓŁ BADAŃ: 25	zdrowych	ochotników	w	wieku	od	42	do	64	lat	wybranych	
według	następujących	kryteriów:	starzenie	się	skóry,	dobre	zdrowie	ogólne,	brak	chorób	
skóry,	 brak	 innych	 zabiegów	 i	 stosowania	 kremów	przez	 cały	 czas	 trwania	 testu	 na	
badanym	obszarze.

DŁUGOŚĆ BADANIA:	60	dni.

PROJEKT BADANIA: 	3	razy	w	tygodniu,	nakładane	na	oczyszczoną	twarz	i	usuwane	
po	20	minutach.	Na	połowie	twarzy	nakładano	maskę	BC	ze	składnikami	aktywnymi,	
zaś	na	drugiej	połowie	 zastosowano	maskę	BC	bez	składników	aktywnych.	Miejsca	
aplikacji	były	losowe.

OCENA INSTRUMENTALNA: przed	zastosowaniem	produktu	(t0),	po	12	aplikacjach	
(t1)	po	2	miesiącach	(t2)	za	pomocą	instrumentów	naukowych.

SKUTECZNOŚĆ KOSMETYCZNA:	 nawilżanie	 (SCWC),	 średnia	 szorstkość	 skóry	
(RA),	szerokość	zmarszczek	(głębokość)	(RMAX),	ujednolicenie	skóry	(DT).

WNIOSKI:
(Pomiary	wykonano	24	godziny	po	ostatnim	zastosowaniu)

NAWILŻENIE (SCWC):
średnio	+	14,2%;	maksymalnie	do		
+	36%	pozytywne	wyniki	dla	87,5%.
ŚREDNIA SZORSTKOŚĆ SKÓRY (RA):
średnio	-11%	;	maksymalnie	do	-25%
pozytywne	wyniki	dla	87,5%. 
SZEROKOŚĆ ZMARSZCZEK (RMAX):
średnio	-10,33%	;	maksymalnie	do	-	28,8%
pozytywne	wyniki	dla	92%.
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BADANIA KLINICZNE I BADANIA 
SKUTECZNOŚCI
MASKA	OXYGENETIC
PROTOKÓŁ BADAŃ: 25	zdrowych	ochotników	w	wieku	od	25	do	40	lat	wybranych	
według	następujących	kryteriów:	starzenie	się	skóry,	dobre	zdrowie	ogólne,	brak	chorób	
skóry,	 brak	 innych	 zabiegów	 i	 stosowania	 kremów	przez	 cały	 czas	 trwania	 testu	 na	
badanym	obszarze.

DŁUGOŚĆ BADANIA:	30	dni.

PROJEKT BADANIA: 3	razy	w	tygodniu,	nakładane	na	oczyszczoną	twarz	i	usuwane	
po	20	minutach.	Na	połowie	twarzy	nakładano	maskę	BC	ze	składnikami	aktywnymi,	
zaś	na	drugiej	połowie	 zastosowano	maskę	BC	bez	składników	aktywnych.	Miejsca	
aplikacji	były	losowe.

OCENA INSTRUMENTALNA: Przed	 zastosowaniem	 produktu	 (t0)	 i	 po	 30	 dniach,		
wszystkie	parametry	zostały	osiągnięte	po	24	godzinach	od	zastosowania	produktu.

SKUTECZNOŚĆ KOSMETYCZNA: ocena	tolerancji,	działanie	nawilżające,	wpływ	na	
kolor	skóry,	efekt	odnowy.	

WNIOSKI:
(Pomiary	wykonano	24	godziny	po	ostatnim	zastosowaniu)

NAWILŻENIE:
średnio	+	10%;	maksymalnie	do		
+	25,90%	pozytywne	wyniki	dla	84%.
REGENERACJA:
średnio	+	33,02%;	maksymalnie	do		
+	71,45%	pozytywne	wyniki	dla	88%.
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SKUTECZNOŚCI
MASKACELLULAR	LIFT
PROTOKÓŁ BADAŃ: 20	zdrowych	ochotników	w	wieku	od	38	do	57	lat	wybranych	
według	następujących	kryteriów:	starzenie	się	skóry,	dobre	zdrowie	ogólne,	brak	chorób	
skóry,	 brak	 innych	 zabiegów	 i	 stosowania	 kremów	przez	 cały	 czas	 trwania	 testu	 na	
badanym	obszarze.

DŁUGOŚĆ BADANIA:	30	dni.

PROJEKT BADANIA: 3	razy	w	tygodniu,	nakładane	na	oczyszczoną	twarz	i	usuwane	
po	20	minutach.	Na	połowie	twarzy	nakładano	maskę	BC	ze	składnikami	aktywnymi,	
zaś	na	drugiej	połowie	 zastosowano	maskę	BC	bez	składników	aktywnych.	Miejsca	
aplikacji	były	losowe.

OCENA INSTRUMENTALNA: przed	zastosowaniem	produktu	(t0),	po	12	aplikacjach	
(t1)	z	wykorzystaniem	instrumentów	naukowych.

SKUTECZNOŚĆ KOSMETYCZNA:	efekt	nawilżania	(SCWC),	wiotkość	skóry	(R0).

WNIOSKI:
(Pomiary	wykonano	24	godziny	po	ostatnim	zabiegu)

NAWILŻENIE (SCWC):
średnio	+11,5;	maksymalnie	do		
+	38,4%	pozytywne	wyniki	dla	75%.
WIOTKOŚĆ (R0):
średnio	-	24,2%;	maksymalnie	do		
-38%	pozytywne	wyniki	dla	95%.
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PORÓWNANIE:

NASZ TEST
1.	Aplikacja	3	razy	w	ciągu	tygodnia

2.	Brak	aplikacji	kremów	w	okresie	badań

3.	Brak	innych	zabiegów	w	salonie	kosmetycznym		

lub	domu	podczas	badań

4.	Aplikacja	placebo

5.	Pomiary	wykonane	24	godziny	po	ostatnim	zabiegu

6.	Analiza	za	pomocą	instrumentów	naukowych

INNE TESTY
1.	Codzienna	aplikacja

2.	Informacje	niedostępne

3.	Informacje	niedostępne

4.	Brak	placebo

5.	Pomiary	wykonane	zaraz	po	zdjęciu	maski

6.	Automatyczna	ocena

BADANIA KLINICZNE I BADANIA SKUTECZNOŚCI
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AA2G
(Ascorbil	Glucoside)

ACETYL	CYSTEINE 
(Acetylocysteina)

ACETYL	GLYCYL		
BETA-ALANINE

ALANTOLINA	 ARBUTIN ARGIRELINE	“TOPICAL	
BOTOX” 
(Acetyl	Hexapeptide	8)

CHONDRUS	CRISPUS	
(Czerwone	algi)	

DMAE	4 GINKGO	BILOBA	 HEXYLRESOLCINOL HYDROLIZOWANA	
ELASTYNA

KOMPLEKS	E

Stabilizowana	 postać	 witaminy	 C,	
spowalnia	 tworzenie	 się	 melaniny	 w	
skórze	 od	 początkowych	 etapów	 aż	
do	 syntezy.	 Ponadto	 stopniowo	 lecz	
intensywnie	oddziałuje	na	plamy	skórne,	
nawet	te	o	ciemniejszym	zabarwieniu.

Cysteina	 jest	 aminokwasem,	 budulcem	
białek,	 wykazującym	 wiele	 korzyści	 dla	
skóry.	Pomaga	zapobiegać	fotostarzeniu,	
zwiększa	 nawilżenie	 skóry	 i	 zwalcza	
wolne	 rodniki,	 które	 uszkadzają	 błony	
komórkowe	i	DNA,	tym	samym	odgrywa	
istotną	rolę	w	regeneracji	komórek.	

Nowa	generacja	peptydu,	który	posiada	
zdolność	 szybkiego	 przenikania	 przez	
skórę.	 Zaledwie	 niewielka	 jego	 ilość	
pozwala	 na	 osiągnięcie	 wyjątkowych	
efektów	takich	jak	redukcja	melaniny,	jak	
również	hamowanie	enzymów	biorących	
udział	w	jej	produkcji.	Składnik	niezwykle	
skuteczny,	szybko	działający,	bezpieczny	
i	stabilny	„wybielacz”.

Naturalny	 składnik	 uspokajający,	
sprzyja	 regeneracji	 komórek,	
sprawia,	 że	 skóra	 jest	 gładsza		
i	 zdrowsza.	 Alantoina	 to	 substancja	
pochodzenia	 naturalnego	 zawarta	
w	 komórkach	 wielu	 roślin	 i	 zwierząt.	
Dostarcza	 skórze	 miękkości,	 sprawia,	
że	 jest	 napięta,	 gładsza	 i	 zdrowsza.	
Alantoina	 doskonale	 nawilża	 skórę		
i	 sprzyja	 regeneracji	 komórek	 skóry.	
Ponadto	 alantoina	 posiada	 właściwości	
uspokajające	skórę	 i	pomaga	chronić	 ją	
przed	szkodliwym	wpływem	środowiska.

Pochodna	 hydrochinonu	 (najpo-	
pularniejsza	 substancja	 depigmentu-
jąca	 o	 miejscowym	 zastosowaniu	
na	 skórę)	 pozyskiwana	 z	 liści	 krzewu	
mącznicy,	 żurawiny,	 jeżyny	 i	 większo-
ści	 typów	gruszek.	 Zapobiega	 produkcji	
melaniny	 odpowiedzialnej	 za	 plamy	
skórne	i	przebarwienia.

Niezwykle	 silny	 peptyd	 przeciw-
zmarszczkowy,	 uważany	 aktualnie	
za	 alternatywę	 dla	 iniekcji	 toksyny	
botulinowej.	 Argirelina	 stosowana	
miejscowo	 rozluźnia	 napięcia		
w	 obrębie	 twarzy	 i	 przy	 regularnym	
użyciu	 zmniejsza	 linie	 i	 zmarszczki	
mimiczne.	 Liczne	 badania	 kliniczne	
pokazują	 jak	 skuteczny	 jest	 ten	
peptyd	 i	 zalecają	 stosowanie	 kremu		
z	argireliną	jako	alternatywy	do	iniekcji.

Wyjątkowo	wytrzymałe	 czerwone	wodo-
rosty	 potrafiące	 przetrwać	 ekstremalne	
warunki	 środowiskowe,	 które	 po	
zastosowaniu	 miejscowym	 działają	 jak:	
„druga	 skóra”	 aby	 ochronić	 i	 nawilżyć	
wszystkie	 rodzaje	 skóry.	 Chronią	
komórki	 przed	 szkodliwymi	 czynnikami	
środowiskowymi,	 umożliwiając	 na	
wewnętrzną	 integrację	 komórek	 i	
„aktywne	wygładzanie”,	 które	wyrównuje	
skórę	 i	 ułatwia	 wewnętrzne	 procesy	
regeneracji.

Naturalny	 składnik	 pochodzenia	 roślin-	
nego,	 który	 zapewnia	 widoczne	
działanie	 napinające	 i	 ujędrniające	
skórę.	 Jeden	 z	 najbardziej	 skute-
cznych	 naturalnych	 środków	 przeciw-	
działających	 luźnej	 i	 wiotkiej	 skórze.
Skutecznie	 zwiększa	 grubość	 i	 wytrzy-	
małość	 włókien	 kolagenu,	 a	 skóra	
staje	 się	 napięta	 i	 ujędrniona.	
Doskonała	 broń	 do	 walki	 ze	
zmarszczkami,	 ścieńczaniem	 tkanki,	
osłabieniem	 kolagenu,	 niedostatecznym	
nawilżeniem	i	napięciem	skóry.

Starożytna	 chińska	 roślina	 stosowana	w	
preparatach	 zapobiegających	 oznakom	
starzenia	od	2800	roku	przed	naszą	erą.	
Ponieważ	większość	procesów	starzenia	
się	 skóry	 spowodowanych	 jest	 wolnymi	
rodnikami	 zdolność	 ginko	 do	 ochrony	
przed	 wolnymi	 rodnikami	 pomaga	
chronić	 skórę	 przed	 objawami	 starzenia	
jak	zmarszczki,	wiotkość	i	plamy	starcze.

Ochrona	 przeciwstarzeniowa	 i	 skutecz-	
ny	rozjaśniacz	skóry.	Pomaga	rozświetlić	
skórę	 z	 hiperpigmentacjami	 i	 ujednolicić	
koloryt	 w	 przypadku	 skóry	 normalnej.	
Zwiększa	 jędrność	 i	 gładkość	 skóry	 i	
rozjaśnia	przebarwienia	o	różnej	etiologii.

Włókniste	białko	pochodzenia	morskiego	
bogate	 w	 witaminy	 A,	 B,	 C,	 D,	 E	 i	
oligoelementy,	 które	 z	 powodu	 swoich	
wysokich	 zdolności	 penetracji,	 są	 w	
stanie	 zregenerować	 i	 odżywić	 komórki	
skóry	 zwiększając	poziom	 jej	nawilżenia.	
Wysoka	 koncentracja	 makrocząsteczek	
białek	 pozwala	 tworzyć	 elastyczną	
powłokę	 napinającą,	 która	 pomaga	
redukować	zmarszczki.

Specjalna	 formuła	 antyoksydacyjna,		
nośnik	 ważnych	 składników	 detoksy-	
kujących,	 które	 dostarczają	 skórze	
wiele	 korzyści:	 Aloes	 i	 Beta	 Glukan,	
Pululan	 i	 Betaina	 (ważne	 nośniki,	
które	 zapewniają	 lepszą	 przyczep-
ność	 i	 właściwości	 przeciwstarze-	
niowe,	 łagodzące	 stres	 oksy-
dacyjny),	 Resveratrol	 (przeciw-utle-	
niacz,	 chroni	 komórki	 przed	 uszko-
dzeniami	 oksydacyjnymi	 i	 łagodzi	 stany	
zapalne),	miks	witamin	B3	i	E,	biorących	
udział	 w	 produkcji	 energii	 komórkowej	 i	
lipidów.	
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CHLORELLA	VULGARISARTICHOKE
(Karczoch)	

ASCORBIC	ACID	
(Witamina	C)

BAOBAB	I	HIBISKUS CAMELLIA	SINENSIS
(Zielona	herbata)	

CENTELLA	ASIATICA

KROKUS	ZŁOCISTY	
(Naskórkowy	Czynnik	Wzrostu)

KWAS	CYTRYNOWY 
(Z	owoców	cytrusowych)

Naturalny	antyoksydant,	który	odżywiając	
komórki	 poprawia	 ogólną	 strukturę	
skóry.	 Pomaga	 wygładzić	 drobne	 linie,	
zmarszczki	 i	 niedoskonałości,	 aby	
uzyskać	efekt	nieskazitelnego	wyglądu.

Silny	 przeciwutleniacz	 będący	 w	 stanie	
odwrócić	 uszkodzenia	 skóry	 wywołane	
nadmierną	 ekspozycją	 na	 słońce	 oraz	
stymulować	 produkcję	 kolagenu	 dla	
zwiększenia	gęstości	skóry.	Działanie:	
-	pomaga	spowolnić	produkcję	melaniny,	
co	 zapobiega	 ciemnym	 plamom	 na	
twarzy
-	 jako	 przeciwutleniacz	 może	 zmniej-
szyć	 uszkodzenia	 skóry	 na	 poziomie	
komórkowym
-	wzmaga	produkcję	kolagenu	i	pomaga	
redukować	zmarszczki

Poprawia	 stan	 skóry	 wiotkiej,	 pomaga	
uzyskać	 bardziej	 zwarty	 naskórek,	
poprzez	 usprawnienie	 procesów	
lipogenezy	działa	jak	lipidowy	wypełniacz.

Ten	 silny	 antyoksydant	 (20	 razy	
silniejszy	 niż	 witamina	 E)	 zapobiega	
tworzeniu	 się	 wolnych	 rodników	 i	
pomaga	 zapobiegać	 uszkodzeniom	
komórek	 skóry	 spowodowanych	
przez	 ekspozycję	 na	 słońce	 i	
zanieczyszczenia.	Działa	przeciwzapalnie	
i	 przeciw-podrażnieniowo.	 Jest	 bogata	
w	 wygładzające	 i	 nawilżające	 skórę	
ksantyny.

Naturalny	 składnik	 leczniczy	 znany	
od	 wieków	 w	 medycynie	 chińskiej,	
afrykańskiej	 i	 ajurwedyjskiej.	 Przy	
podawaniu	 miejscowym	 wykazuje	
właściwości	 przeciwwirusowe,	 przeciw-
bakteryjne	 i	przeciwzapalne.	Ze	względu	
na	 swoje	 zdolność	 do	 stymulowania	
i	 uzupełnienia	 produkcji	 kolagenu	
wygładza	 drobne	 linie	 i	 zmarszczki.	
Zapewnia	 ogólne	 działanie	 napinające		
i	przeciwstarzeniowe.	

Wysoka	 zdolność	 do	 zapobiegania	
rozpadowi	 kolagenu	 i	 elastyny,	 a	
jednocześnie	 stymulowania	 syntezy	
nowego	 kolagenu.	 Ma	 zdolność	 do	
odbudowy	 i	 wygładzenia	 powierzchni	
skóry,	 szczególnie	 z	bliznami	 i	oznakami	
starzenia.	 Doskonałe	 źródło	 metylo	 –	
kobolaminy,	 najbardziej	 przyswajalnej	
formy	witaminy	B12.

Wyciąg	 z	 cebulek	 krokusa	 złocistego	
-	 100%	 składnika	 pochodzenia	
naturalnego,	zdolnego	odmłodzić	macierz	
skóry.	 Stymuluje	 naturalne	 czynniki	
wzrostu	 skóry,	 zwiększa	 produkcję	
kolagenu	i	elastyny,	odnawia	sprężystość	
i	 jędrność	 skóry	 i	 odwraca	 proces	
starzenia	 się,	 widocznie	 odmładzając	
strukturę	skóry.

Kwas	 cytrynowy	 jest	 składnikiem	
naturalnie	 występującym	 w	 owocach	
cytrusowych,	 wykorzystywanym	
w	 kosmetyce	 od	 tysięcy	 lat	 aby	
oczyścić	 i	 wygładzić	 cerę.	 Jego	
biodostępność	 uwarunkowana	 małym	
rozmiarem	 cząsteczek,	 pozwala	 na	
łatwiejszą	 penetrację	 skóry.	 Działa	
poprzez	 rozpuszczanie	 spoiwa,	 które	
łączy	 zewnętrzną	 warstwę	 komórek	
z	 powierzchnią	 skóry	 co	 wywołuje	
złuszczanie	 i	 przyspiesza	 odnowę	
komórkową.

KWAS	FITYNOWY	

Unikalna,	 naturalna	 substancja	
znajdująca	się	w	większości	ziaren	zbóż,	
roślin	 strączkowych,	 nasion	 orzechów,	
pyłków	 i	 zarodników.	 Stosowany	 w	
kosmetyce	 jako	 składnik	 nawilżający	
i	 wybielający.	 Ma	 łagodne	 działanie	
keratolityczne	 	 (zwiększa	 nawilżenie	
skóry	przez	zmiękczenie	/	rozpuszczenie	
substancji	 rogowej	 –	 keratyny).	 Inhibitor	
plam	i	wolnych	rodników.

Jeden	 z	 najskuteczniejszych	 składników	
złuszczających	skórę.	Posiadając	bardzo	
małą	 wielkość	 molekularną	 może	 on	
z	 łatwością	 wnikać	 w	 skórę.	 Posiada	
zdolność	 do	 usuwania	 miejscowych	
przesuszeń	 i	 przebarwień.	 Jest	 zdolny	
do	zwiększania	nawilżenia	skóry.	Pomaga	
w	 stymulacji	 kolagenu	 i	 spowalnia	
pojawianie	się	drobnych	linii	i	zmarszczek,	
dzięki	czemu	uzyskujemy	bardziej	zdrową	
i	elastyczną	skórę.

KWAS	GLIKOLOWY KWAS	HIALURONOWY

Dzięki	 cząsteczkom	 o	 bardzo	 małych	
wymiarach	 jest	 w	 stanie	 przeniknąć	
głęboko	 przez	 warstwę	 rogową	 aż	 do	
warstwy	ziarnistej	 i	kolczystej	pomagając	
podnieść	wewnętrzny	poziom	nawilżenia	
i	 uzyskać	 natychmiastowy	 efekt	
podniesienia	i	wypełnienia	skóry.

KWAS	HIALURONOWY	
USIECIOWANY
Kompleks	 polisacharydów	 o	 wysokiej	
masie	 cząsteczkowej.	 	 Ma	 zdolność	
do	 absorpcji	 wody	 do	 1000	 razy	
więcej	 niż	 jego	 waga.	 Poprawia	
wygląd	 skóry,	 wzmacnia	 system	
immunologiczny.	 Pobudza	 wydzielanie	
specyficznych	 cząsteczek	 anty-
bakteryjnych	 –	 białek	 „beta	 defensyny”	
zdolnych	do	hamowania	wzrostu	bakterii	
do	 97%.	 Zapewnia	 długotrwały	 poziom	
nawilżenia,	dzięki	czemu	cera	jest	gładka	
i	promienna.
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Składnik	 chemiczny	 stworzony	 w	
drodze	 syntezy,	 zdolny	 do	 zmniejszania	
i	 zapobiegania	 liniom	 i	 zmarszczkom,	
poprzez	 aktywne	 tworzenie	 nowych	
komórek	 skóry.	 Zwiększa	 elastyczność	
skóry	 przez	 indukowanie	 syntezy	
kolagenu	 i	 elastyny.	 Bardziej	 stabilne	 i	
długo-trwałe	 działanie	 niż	 naturalnych	
białek.

RHAMNOSOFT
(Biosacharide	Gum	2)

SKRZYP

KWAS	KOJOWY

Składnik	 chemicznym,	 który	 hamuję	
produkcję	 melaniny.	 Uniemożliwia	
powstawanie	 enzymu	 zwanego	
tyrozynazą,	który	ma	kluczowe	znaczenie	
dla	 produkcji	 pigmentu.	 Dodatkowo	
kwas	 kojowy	 jest	 sklasyfikowany	 jako	
przeciwutleniacz.	 Ogranicza	 działanie	
wolnych	 rodników,	 pomaga	 zapobiegać	
tworzeniu	 się	 oznak	 starzenia,	 które	
występują,	 gdy	 komórki	 wytwarzające	
istotne	 białka	 strukturalne	 skóry	 zostają	
uszkodzone.

KWASY	OWOCOWE
(“AHA”)	

Grupy	kwasów	naturalnie	występujące	w	
owocach	i	ziołach,	używane	w	kosmetyce	
od	 tysięcy	 lat	 w	 celach	 oczyszczania	 i	
wygładzania	 cery.	 Ich	 biodostępność	
za	 sprawą	 małej	 wielkości	 cząsteczek	
pozwala	 im	 łatwo	przenikać	przez	skórę.	
Działają	 poprzez	 rozpuszczanie	 spoiwa,	
które	łączy	zewnętrzną	warstwę	komórek	
z	 powierzchnią	 skóry	 co	 wywołuje	
złuszczanie	 i	 przyspiesza	 odnowę	
komórkową.

MAGNESIUM	ASCOR-
BYL	PHOSPHATE  
(Witamina	C)
Stabilna	 pochodna	 witaminy	 C,	
wykorzystywana	 do	 ochrony	 przed	
promieniowaniem	 UV,	 naprawy	
uszkodzeń,	 produkcji	 kolagenu,	
rozjaśniania	 i	 rozświetlania	 skóry	a	 także	
jako	środek	przeciwzapalny.	Jest	również	
silnym	antyoksydantem.	Jest	uważany	za	
doskonały,	 nie	 drażniący	 skóry	 środek	
wybielający,	 który	 hamuje	 produkcję	
melaniny	i	rozjaśnia	plamy	starcze.

MAGNEZ	+	CYNK

Ważne	 cząsteczki	 mineralne,	 które	
działają	 jak	 organiczne	 nośniki	 będące	
w	stanie	wprowadzić	składniki	odżywcze	
do	 niższych	 poziomów	 w	 skórze.	
Pomagają	 regenerować	 i	 naprawiać	
uszkodzoną	skórę	a	także	chronią	przed	
promieniowaniem	UV.	Magnez	stymuluje	
krążenie	i	pomaga	utrzymać	elastyczność	
i	 odpowiedni	 poziom	 nawilżenia,	
natomiast	 cynk	 wspomaga	 metabolizm	
komórek.

MALUS	DOMESTICA	
(Roślinne	komórki	macierzyste)

Komórki	 macierzyste	 z	 rzadkiej	
odmiany	 szwajcarskiej	 jabłoni	 zwanej	
Uttwiler	 Spatlauber,	 są	 bogate		
w	 składniki	 odżywcze,	 białka	 i	 dłu-	
gowieczne	 komórki.	 Ich	 komórki		
macierzyste	 zastosowane	 w	 produk-	
tach	 kosmetycznych	 zwiększają	
żywotność	 komórek	 skóry.	 Nie	
tylko	 chronią	 komórki	 macierzy-	
ste	 w	 skórze,	 ale	 również	 opóźniają	
starzenie	 i	powstawanie	zmarszczek.	Są	
obecnie	jednym	z	najbardziej	pionierskich	
i	ekscytujących	składników	w	pielęgnacji	
skóry.

MASŁO	MORINGA

Masło	 moringa	 pozyskiwane	 jest	 z	
oleju	 z	 nasion	 Moringa	 oleifera,	 drzewa	
z	 macierzystego	 regionu	 Himalajów	
w	 północnych	 Indiach.	 Poszczególne	
części	 drzewa	 moringa	 były	 używane	
od	 stuleci	 ze	 względu	 na	 ich	 naturalne	
właściwości	 naprawcze	 bariery	 skórnej	 i	
ogólnego	nawilżenia	skóry.

Wysoko	cząsteczkowy	kwas	hialuronowy,	
dzięki	 swojej	 strukturze	ma	zdolność	do	
wiązania	 dużej	 ilości	 wody.	 Zapewnia	
doskonałe	efekty	estetyczne	ze	względu	
na	potężne	nawilżenie	powierzchni	skóry.	
Dzięki	 silnemu	 działaniu	 na	 powierzchni	
ten	 rodzaj	 kwasu	 hialuronowego	 daje	
najbardziej	widoczne	efekty	wygładzenia	
zmarszczek.	 Już	 od	 pierwszej	 aplikacji	
oznaki	 starzenia	 i	 zmarszczki	 wyglądają	
jak	„wypełnione	od	wewnątrz”.

TOCOPHEROL 
(Witamina	E)

UREA
(Mocznik)

REJULINE
(Acetyl	Decapeptide-3)

Polisacharyd,	 który	 chroni	 skórę	
przed	 negatywnym	 działaniem	
czynników	 zewnętrznych.	 Posiada	
rozgałęzioną	 strukturę	 i	 sekwencje	
cukrów	 bogatą	 w	 ramnozę,	 galaktozę	 i	
kwas	 glukuronowy.	 Aktywator	 dobrego	
stanu	komórek,	pobudza	uwalnianie	beta-
endorfin.	 Działa	 jako	 środek	 chroniący	
przed	 uszkodzeniami	 wywoływanymi	
przez	 czynniki	 zewnętrzne,	 a	 także	 jako	
„gliko-posłaniec”	 (biologiczny	 mediator),	
który	indukuje	połączenia	komórkowe. 

Skrzyp	 polny	 zawiera	 wiele	 minerałów	
(mangan,	 wapń,	 żelazo,	 flawonoidy,	
kwasy	 tłuszczowe,	 krzemionkę)	
które	 działają	 przeciwbakteryjnie,	
przeciwzapalnie	 i	 antystarzeniowo.	
Poza	 tym	 pomaga	 wzmocnić	 układ	
odpornościowy	skóry.

SODIUM	
HYALURONATE

Posiada	 właściwości	 antyoksydacyjne	 i	
przeciwzapalne.	 Pomaga	 chronić	 skórę,	
pobudza	naprawę	komórek,	spowolnienia	
procesy	 starzenia.	 Rozjaśnia	 skórę,	
nawilża	ją	i	nadaje	jej	zdrowy	blask.	Jako	
przeciwutleniacz	witamina	E	zabezpiecza	
skórę	 przed	 wolnymi	 rodnikami.	
Przenika	 głęboko	 do	 skóry	 i	 pomaga	 w	
usuwaniu	 toksyn	 oraz	 uwalnia	 komórki	
od	 stresu	 oksydacyjnego	 i	 wywołanych	
nim	 uszkodzeń.	 Witamina	 E	 redukuje	
zaczerwienienia,	 oparzenia	 słoneczne	 i	
uszkodzenia	skóry.

Naturalna	 substancja	 pochłaniająca	
wilgoć,	obecna	w	tkankach	naszej	skóry	
(stanowi	 7%	 Naturalnego	 Czynnika	
Nawilżającego).	 Jego	 rolą	 w	 naskórku	
jest	 utrzymanie	 prawidłowej	 równowagi	
wilgotności,	 aby	 skóra	 pozostawała	
miękka	 i	 delikatna.	 Zapewnia	 wysoką	
zawartość	 wody	 i	 wzmacnia	 funkcję	
barierową	 skóry,	 pomagając	 chronić	
ją	 przed	 potencjalnymi	 czynnikami	
drażniącymi.	 Ponadto	 wspomaga	
wchłanianie	 innych	 składników	
aktywnych.
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NASIONA	KAWY

Pozyskiwany	 jest	 z	 owoców	 drzewa	
migdałowego	 bogatych	 w	 substancje	
odżywcze,	 takie	 jak	 witaminy	 A,	 B1,	
B2,	 B6	 i	 E.	 Łatwo	 wchłaniany,	 nawilża,	
a	 skóra	 staje	 się	 miękka	 i	 elastyczna.	
Przywraca	 nawilżenie,	 redukuje	
linie	 i	 zmarszczki	 również	 wokół	
oczu.	 Zapobiega	 przesuszeniom	 i	
łuszczeniu	 się	 skóry.	 Olej	 migdało-	
wy	 zawiera	 wysokie	 stężenie	 witaminy	
E,	 co	 przyczynia	 się	 do	 zmniejszenia	
stanu	 zapalnego	 i	 podrażnień	 skóry.	
Udoskonala	 cerę	 i	 utrzymuje	 jej	
promienność.

Składnik	 o	 działaniu	 „collagen-like”	 i	
wypełniającym	 zmarszczki.	 Pelvetia	
canaliculata	jest	brązowym	wodorostem,	
którego	 główne	 składniki	 -	 cukry	 (cukry	
powiązane	 z	 błoną	 komórkową	 takie	
jak	 L-fukozy),	 aminokwasy,	 witaminy	
i	 oligoelementy	 -	 mają	 udowodnione	
korzyści	dla	skóry.	Dzięki	swojej	zdolności	
do	 wiązania	 wody,	 indukowania	 syntezy	
kolagenu	 i	 stymulacji	 metabolizmu	
komórkowego	staje	się	ważnym	graczem	
w	wypełnianiu	zmarszczek	i	w	procesach	
zapobiegania	 zmarszczkom.	 Poza	 tym,	
chroni	skórę	przed	wolnymi	rodnikami.

Podwyższona	 zdolność	 do	 odbudowy	
skóry	zarówno	na	poziomie	komórkowym	
jak	 i	 tkankowym.	 Na	 poziomie	
komórkowym	 sprzyja	 naprawie	 DNA,	
wspomaga	 ochronę	 komórek	 i	 ich	
zdolność	 do	 regeneracji.	 Młodej	 skórze	
pomaga	w	procesie	regeneracji	i	ochrony	
przed	czynnikami	zewnętrznymi	a	dojrzałą	
skórę	 chroni	 przed	 procesami	 starzenia	
biologicznego.

Ekstrakt	 z	 komórkami	 macierzystymi	
Portulaki,	 znanej	 jako	 „trawa	
długowieczności”,	 o	 działaniu	
wybielającym	 i	 anti-age.	 Zmniejsza	
zarówno	 drobne,	 jak	 i	 głębokie	
zmarszczki.	 Jednocześnie	 przyczynia	
się	 do	 pobudzenia	 metabolizmu	
komórkowego.

QUINOA
(Komosa	ryżowa)

Forma	witaminy	A,	utworzona	z	połączenia	
retinolu	 i	 kwasu	 palmitynowego.	
Stosowana	 jest	 w	 różnych	 preparatach	
pielęgnacyjnych	 jako	 składnik	
złuszczający,	 aby	 stymulować	 odnowę	
komórek	i	wzrost	włókien	kolagenowych.	
Ponadto,	 pomaga	 przywrócić	 skórze	
odpowiednie	 pH,	 łatwo	 penetruje	 do	
jej	 głębszych	 warstw	 i	 zwiększa	 jej	
elastyczność.	 Zmarszczki	 i	 linie	 są	
stopniowo	 wygładzone,	 skóra	 jest	
nawilżona	i	elastyczna	a	pory	zwężone.

WITAMINY	C	+	A	+	E
(Miks	witamin)

Ziarna	 kawy	 Arabica	 pozyskiwane	 w	
100%	metodami	organicznymi.	Bogate	w	
kwasy	 tłuszczowe,	 zapewniające	 skórze	
miękkość	 i	 gładkość.	 Kofeina	 odżywia	
i	 tonuje	 skórę	 pozostawiając	 ją	 gładką	 i	
młodo	 wyglądającą.	 Nasiona	 Arabica	
zwiększają	 również	 nawilżenie	 skóry	 i	
poprawiają	jej	elastyczność.

OLEJ	ZE	SŁODKICH	
MIGDAŁÓW

PELVETIA	
CANALICULATA 
(Brązowe	wodorosty)

PHYTOSAN
(Glycine	soja)	

PORTULACA	
OLERACEA 
(Komórki	macierzyste)

Jest	 to	 w	 100%	 naturalny	 składnik	
napinający	 i	 dający	 natychmiastowy	
efekt	 delikatnego,	 wygładzającego	
filmu	 na	 skórze.	 Daje	 natychmiastowy	
efekt	 ujędrnienia	 i	 ukojenia	 skóry.	
Przeciwdziała	 wiotczeniu	 skóry		
i	stopniowej	utracie	elastyczności.

WITAMINA	A	
(Retinol	palmitate)

Niezwykle	efektywne	połączenie	witamin	o	
doskonałym	oddziaływaniu	na	skórę.	Wit.	
A	 jest	często	nazywana	 „normalizatorem	
skóry”	 	 lub	 ”środkiem	 odmładzającym”.		
Wit.	 C	 jest	 silną	 substancją	
przeciwzapalną	 z	 wysoką	 zdolnością	
do	 zwalczania	 wolnych	 rodników,	
stymuluje	 syntezę	 kolagenu		
i	 redukuje	 nierówne	 zabarwienie	 skóry		
i	plamy	starcze.	Jest	ważnym	składnikiem	
przeciwstarzeniowym.	Wit.	 E	 działa	 jako	
protektor	 skóry,	 zmniejsza	 negatywne	
skutki	promieniowania	UV.	
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