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Podaruj skórze nowe życie.

Profesjonalny program 
zabiegowy, który usuwa 
toksyny i dotlenia.



METODA 
AROSHA

Profesjonalne podejście i unikalna metoda. Łącząc naukę  
i technologię, Arosha opracowuje programy zabiegowe, oparte 
na strategii TRZECH ETAPÓW: RESET, RESTORE i ATTACK,  
stale wspieranych przez CHECK UP i BOOST dla synergicznego 
działania i skutecznych efektów.

RESET
Jest to pierwszy etap pielęgnacji, niezbędny do detoksykacji  
i dogłębnego oczyszczenia oraz przygotowania skóry na lepsze 
wchłanianie substancji funkcjonalnych.

Odkryj 
metodę Arosha

Efekt najnowszych badań nad detoksykacją i długowiecznością komórek skóry.  

CO TO JEST?
Oczyszczony składnik aktywny pozyskiwany z drożdży Candida Saitoana.

JAK TO DZIAŁA?
Stymuluje autofagię*, komórkowy system detoksykacji, uwalniając komórki z toksyn, które gromadzą 
się wewnątrz nich i zaburzają ich funkcjonowanie. Oprócz wzmocnienia procesu detoksykacji 
komórkowej, CELL DETOXY SYSTEM poprawia strukturę skóry, nadając jej gładkość i naturalny blask.

EFEKTY
1. Usprawnia system autofagii
2. Wzmacnia proces detoksykacji komórkowej
3. Poprawia strukturę skóry

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 
I SKLADNIKI AKTYWNE

CELL
DETOXY
SYSTEM

CLOGGED PORES

DEAD CELL

*Autofagia komórkowa lub autofagocytoza jest komórkowym mechanizmem 
selektywnego usuwania uszkodzonych składników cytoplazmy i jest niezbędna  
dla przetrwania i zdrowia komórek. Proces ten zapewnia usuwanie i recykling odpadów  
w każdej żywej komórce.

AUTOPHAGOSOME

MERGER

RELEASED TOXINS

HYDROLASE

LYSOSOME AND ENZYMES

ZANIECZYSZCZONE PORY

MARTWE KOMÓRKI

HYDROLAZA

LIZOZOM I ENZYMY

AUTOFAGOSOM

POŁĄCZONA STRUKTURA

UWOLNIONE TOKSYNY



Polihydroksykwasy są kwasami łagodnymi dla skóry wrażliwej. Nie są fotouczulające.

CO TO JEST?
Są to chemiczne środki złuszczające z rodziny alfa-hydroksykwasów (AHA). Najpopularniejsze 
z nich to kwas laktobionowy i glukonolakton. Kwas laktobionowy powstaje w wyniku utleniania 
laktozy. Podobnie jak inne AHA, jest skuteczny w regulowaniu procesu keratynizacji, promowaniu 
odnowy skóry i odnowy komórkowej, poprawie wyglądu skóry, czyniąc ją promienną i jednolitą.  
Jest cząsteczką bardzo higroskopijną i posiada silne właściwości nawilżające skórę. Hamuje rozwój 
wolnych rodników, działając antyoksydacyjnie. Ponadto zapobiega i redukuje uszkodzenia związane 
z ekspozycją na słońce (fotostarzenie) oraz zmniejsza indeks melaninowy skóry, wywierając również 
lekki efekt rozjaśniający. 
Glukonolakton otrzymywany jest w procesie fermentacji z odnawialnych źródeł roślinnych, począwszy 
od zawartej w nich glukozy. Posiada silne właściwości higroskopijne i długotrwale nawilżające, dzięki 
obecności licznych grup hydroksylowych. Stosowany na skórę wspomaga złuszczanie i odnowę 
komórkową, regulując proces keratynizacji. Wykazuje dobre zdolności antyoksydacyjne, a także 
przyczynia się do odbudowy uszkodzonej bariery ochronnej skóry.

JAK TO DZIAŁA?
Działając wyłącznie na powierzchni, nie naruszają głębszych i delikatniejszych warstw, dzięki czemu 
nie wywołują podrażnień ani fotowrażliwości.

EFEKTY
1. Złuszczanie martwych komórek skóry;
2. Pomagają aktywnym składnikom produktów wniknąć głębiej, zwiększając ich skuteczność;
3. Wyrównanie kolorytu skóry;
4. Przeciwdziałają glikacji, czyli procesowi, w którym cukier trwale łączy się z kolagenem w skórze  
     i osłabia go.

PRZEWAGA
Dzięki większemu rozmiarowi cząsteczek, PHA działają tylko na powierzchni, co czyni je idealnymi  
dla wszystkich typów skóry, szczególnie tych najbardziej wrażliwych. 
Jako większe cząsteczki niż alfa-hydroksykwasy, wnikają w skórę, ale w mniejszym stopniu, wolniej 
i bardziej płytko. Są delikatniejszymi eksfoliantami niż kwas glikolowy i mlekowy, nie wywołują 
pieczenia ani szczypania (dzięki wolniejszemu wchłanianiu). 
PHA są doskonałą alternatywą dla AHA, idealne również dla skór suchych, ponieważ są humektantami, 
czyli zatrzymują cząsteczki wody, pełniąc jednocześnie aktywną funkcję nawilżającą.

PHA

Jest to substancja fitochemiczna występująca w nasionach i liściach wielu roślin (ryż, owies, pszenica) 
o właściwościach złuszczających. Dzięki swojej szczególnej strukturze chemicznej, posiada wysoką 
moc antyoksydacyjną, dzięki czemu jest w stanie zmniejszyć negatywne skutki wielu czynników 
zewnętrznych, takich jak zimno, zanieczyszczenia, a także przeciwdziałać suchości, podrażnieniom 
i zaczerwienieniom. Ponadto, wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, utrzymując elastyczność  
i naturalną jędrność skóry.

KWAS 
FERULOWY

Cukier ten jest bardzo ważnym składnikiem aktywnym, który zapewnia nieprzerwane i trwałe 
nawilżenie skóry. Chroni skórę przed najbardziej powszechnymi zanieczyszczeniami i spowalnia 
proces starzenia się.

TREHALOZA

Kompozycja naturalnych olejków eterycznych (cynamon, imbir, kurkuma), zdolna do pobudzania 
drenażu limfatycznego i mikrokrążenia, bez efektu termicznego.

OLEJKI 
ETERYCZNE



* Produkt nie wchodzi w skład zestawu

ZAWARTOSC ZESTAWU 
PROFESJONALNEGO

Żel peelingujący na bazie kwasu PHA, który delikatnie złuszcza skórę. Idealny również dla skóry 
wrażliwej.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Polihydroksykwasy (PHA) i kwas ferulowy.
Nr. 4 - Jednorazowa saszetka 30 ml

DOGŁĘBNE OCZYSZCZENIE
SOFT PEELING GEL

Cenna mieszanka olejków eterycznych w żelu o świeżej i lekkiej konsystencji, która pomaga 
stymulować i pobudzać mikrokrążenie skóry poprzez dotlenienie tkanek.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Trehaloza i mieszanka olejków eterycznych z cynamonu, imbiru i kurkumy.
Nr. 4 - Jednorazowa saszetka 50 ml

POBUDZENIE MIKROCYRKULACJI
OXYGEN ACTIVE GEL

DOTLENIENIE TKANEK
Ekskluzywny nasączony bandaż z superwytrzymałej, elastycznej i ultrachłonnej tkaniny  
o silnym działaniu oczyszczającym.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Cell Detoxy System.
PLUS
BANDAŻ z SUPER ODPORNEJ, ELASTYCZNEJ I ULTRA CHŁONNEJ tkaniny, w rozmiarze  
MAXI (20 cm x 10 m) umożliwiający owinięcie całego ciała, w tym piersi.
Nr. 2 - Jednorazowe bandaże 300ml (20 cm x 10 m / każdy)

PURE DETOX

OCZYSZCZA I WYGŁADZA SKÓRĘ
Bogaty, profesjonalny krem do masażu o działaniu oczyszczającym i detoksykującym.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Cell Detoxy System, Kwas Hialuronowy, Trehaloza, Masło Shea.
Butelka z pompką 500 ml

DETOXY PLUS CREAM*

OCZYSZCZA I WYGŁADZA SKÓRĘ
Innowacyjny peeling o zaskakującej konsystencji, który łączy złuszczające właściwości cukru z odżywczą 
i zmiękczającą mocą olejów z awokado i słodkich migdałów oraz świeżością nawilżającego mleczka.
Tuba 200 ml - do użytku domowego

SUGARGEL SCRUB

UZUPEŁNIJ ZABIEG O TE PRODUKTY:
RESET / CIALO

RESET / CIALO

BOOST / CIALO



PRZEBIEG 
ZABIEGU

KROK 1
ZŁUSZCZANIE

Soft Peeling Gel

KROK 2
INTENSYWNE DZIAŁANIE

Oxygen Active Gel

KROK 4
MASAŻ NA ZAKOŃCZENIE

Detoxy Plus Cream

KROK 3
BANDAŻOWANIE

Pure Detox

Wzmocnij efekty zabiegu 
za pomocą technologii: 

pressoterapia/IR



KORZYSCI

NA CAŁE CIAŁO

obszar zabiegowy od klatki 
piersiowej do stóp.

WYSOKA 
SKUTECZNOŚĆ

dogłębne oczyszczenie  
i dotlenienie.

NATYCHMIASTOWE 
EFEKTY

widoczne już po pierwszym 
zabiegu

UNIWERSALNY 
ZABIEG

polecany:
• w każdym wieku;
• dla każdego typu skóry;
• przez cały rok, także latem.



PROGRAM 
OCZYSZCZAJĄCY

badania naukowe 
potwierdzają,  
że detoksykacja wydłuża 
życie komórek skóry.

MAKSYMALNIE 
ELASTYCZNY 

BANDAŻ

wykonany z odpornego, 
elastycznego i chłonnego 
materiału.

SWOBODA PRACY

oszczędność czasu: 
kilka kroków do osiągnięcia 
skutecznych rezultatów.

ŁĄCZENIE 
Z TECHNOLOGIAMI

masaż uciskowy 
i/lub IR zwiększają 
skuteczność zabiegu. 



AROSHA.COM.PL


