
ZAPROJEKTUJ 
SWOJE CIAŁO

SPERSONALIZOWANA 
PIELĘGNACJA DOMOWA



Arosha oferuje spersonalizowaną linię detaliczną Body Rescue, 
która jest rozwiązaniem szytym na miarę.

STRETCH MARKS
Stymuluje regenerację komórek i wspomaga ponowne 
zagęszczenie tkanki łącznej. Zapobiega powstawaniu 
nowych rozstępów. Idealny do walki z rozstępami 
powstałymi w wyniku ciąży, karmienia piersią otyłości czy 
nagłej utraty wagi.

200 ml   |   6.77 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Vanistryl, kolagen i sylikon organiczny.

CELLULITE
Krem zaprojektowany specjalnie, by zwalczać 
niedoskonałości spowodowane obecnością cellulitu. 
Specjalna kompozycja składników aktywnych wspomaga 
rozkład tłuszczów (kofeina, rodysterol), stymulując 
fizjologiczną zdolność do ich wykorzystywania (karnityna, 
sculptosane). 

200 ml   |   6.77 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Morskie składniki wyszczuplające i ujędrniające, Rhodysterol® i Sculpto-
sane®, Kofeina, L-karnityna, Ruszczyk i Fucus, Bluszcz i Kasztanowiec.

DRAIN
Lekki, nietłusty żel zawierający  składniki aktywne o 
właściwościach drenujących i wazotonizujących, które 
pomagają poprawić mikrokrążenie skóry i sprzyjają 
odprowadzeniu zastojów wodnych. Idealny do walki z 
cellulitem obrzękowym, zatrzymywaniem wody i uczuciem 
ciężkich nóg. Dzięki swojemu odświeżającemu działaniu 
zapewnia dobre samopoczucie.

200 ml   |   6.77 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Oczar Wirginijski, Ruszczyk, Kasztanowiec Zwyczajny, Winorośl Właściwa, 
Gingko Biloba i Imbir

PEELING
Energetyzujący peeling do ciała w mgiełce, bogaty w enzymy 
owocowe, które delikatnie złuszczają martwy naskórek, 
nadają skórze miękkości i zdrowego blasku. Jest to peeling 
powierzchniowy, niezwykle delikatny, który nadaje się do 
codziennego stosowania. Przygotowuje skórę i optymalizuje 
działanie balsamów z linii BODY RESCUE.

120 ml   |   4.06 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Ekstrakty owocowe (papaja, mango, kiwi, truskawka, cytryna).

FIRMING

To skuteczne rozwiązanie poprawiające koloryt  
i elastyczność skóry. Główne składniki aktywne: kolagen  
i elastyna - pomagają przeciwdziałać odprężeniu.

200 ml   |   6.77 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Elastyna, kolagen, DMAE i mieszanka naturalnych olejów.

To pełna gama produktów, które zadowolą najbardziej 
wymagającego klienta i zadbają o wszystkie potrzeby skóry. 
Zaprojektowane w doskonałej synergii z profesjonalnymi 
zabiegami na ciało od Arosha, aby zoptymalizować ich rezultaty.



TEXTURE
Bogata emulsja o działaniu odżywczym i regenerującym: 
ujednolica i nawilża skórę, jednocześnie delikatnie złuszczając 
powierzchniowe warstwy naskórka. Regularne stosowanie 
widocznie poprawia wygląd skóry, czyniąc ją gładką, miękką i 
intensywnie odżywioną.

200 ml   |   6,77 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Olej ze słodkich migdałów, Masło Shea, Kwas glikolowy, Ekstrakt z owsa, 
Nagietek

LIPOLYTIC
Balsam z technologią DRONE ™, idealny do walki z miejsco-
wą otyłością oraz pomocny w modelowaniu brzucha  
i bioder.  Obecność innowacyjnego, wysoce selektywnego 
systemu dostarczania składników aktywnych COSMETIC 
DRONE™, zapewnia ukierunkowane działanie. Przeciwdziała 
niedoskonałościom spowodowanym miejscową otyłością.

200 ml   |   6,77 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Antycellulitowy COSMETIC DRONE, Kofeina, Karnityna, Escyna, Wąkrotka 
Azjatycka, Fosfatydyloholina i składnik termoaktywny (VBE).

BREAST & DÉCOLLETÉ
Delikatny żel do pielęgnacji okolicy biustu i dekoltu, która 
dotknięta jest wiotkością i utratą jędrności skóry. Zawiera 
specjalne ekstrakty roślinne, które naturalnie pomagają 
uzyskać efekt jędrnej i napiętej skóry.

100 ml   |   3,88 Fl.Oz

Składniki aktywne:
Kigelia Afrykańska i Sylikon Organiczny.

PRESSOPANTS
Innowacyjna kompozycja włókien Dermofibra® 
zastosowana w leginsach od Arosha została opracowana w 
celu pobudzenia krążenia, odprowadzenia nadmiaru płynów, 
poprawy kondycji skóry, a także w prosty i szybki sposób 
eliminacji cellulitu.

Ważne składniki:
Włókna z Dermofibry® i wstawki z czystego srebra (99,9%) - włókien 
Resistex Silver.

LIPOLYTIC BODY PATCH

4 X 12 g   |  4 X 0,42Oz

Składniki aktywne:
Kofeina, botaniczny kompleks tonizująco-drenujący i karnityna.

BODYSLIM
Body z włókien Dermofibry® z bio-podczerwienią działają 
wyszczuplająco i termoregulująco. Pomaga ujędrnić okolicę 
brzucha, pobudzając mikrokrążenie i dając natychmiastowy 
efekt modelujący. Innowacyjne włókna Dermofibra® 
stymulują mikrokrążenie, poprawiają nawilżenie skóry oraz 
rozluźniają mięśnie.

Ważne składniki:
Włókna z Dermofibry® i wstawki z czystego srebra (99,9%) - włókien 
Resistex Silver. 

Innowacyjne hydrożelowe plastry z opatentowanym 
systemem transepidermalnym, zapewniającym 
progresywne i nieprzerwane uwalnianie substancji 
aktywnych z efektem drenującym i modelującym, które 
przeciwdziałają zlokalizowanej tkance tłuszczowej. 



AROSHA.COM.PL


