KO R P O R AC JA P I Ę K N A I Z D R O W I A

MASZ PROBLEMY?
W TIANDE MAMY
ROZWIĄZANIA!*
Chcesz osiągnąć maksymalne rezultaty
stosowania produktów?

Szczęście
i uroda!
* Produkty TianDe zawierają składniki
o ukierunkowanym działaniu, które mają dobroczynny
wpływ na funkcjonowanie różnych układów organizmu.

2

1. „Uporządkuj“ swój organizm, stosując
detoks i przystąp do realizacji postawionego
zadania.
Herbatki ziołowe,
kisiele i plastry.................................. str. 115, 121-123

2. Traktuj poważnie swoje odżywianie.
Zalecamy dietę oczyszczającą z ograniczoną
ilością białka zwierzęcego. Możesz
samodzielnie opracować swoje menu lub
skorzystać z gotowych rozwiązań od TianDe.
Cała linia produktów do racjonalnego odżywiania
(koktajle białkowe, kasze i zupy, kisiele i inne
zdrowe napoje)........................ str. 106-115, 122-125

3. Wybierz produkty o ukierunkowanym
działaniu.

PIELĘGNACJA TWARZY
TRĄDZIK, CERA TŁUSTA I PROBLEMATYCZNA
Seria kosmetyków przeciwtrądzikowych Master Herb.................. str. 18-19
Urządzenie do kompleksowej
koloroterapii i terapii ultradźwiękami...................................................... str. 42

CZĘSTE ZACZERWIENIENIA/SKÓRA WRAŻLIWA
Seria kosmetyków Vita Derm.........................................................................str. 17
PRZEBARWIENIA
Peelingi i kremy do skóry skłonnej do przebarwień............................. str. 10-11
Mezoroller ................................................................................................................ str. 47
Maseczka sproszkowana perła..........................................................................str. 50
CIENIE I OBRZĘKI POD OCZAMI
Płatki i kremy pod oczy.............................................................. str. 17, 21, 34, 45, 49
Intensywny kompleks.......................................................................................... str. 28
Krem wypełniający zmarszczki......................................................................... str. 43
SKÓRA ODWODNIONA
Seria kosmetyków Ocean Riches...................................................................... str. 35
Serum, esencja i żele-eliksiry............................................. str. 13, 35, 37, 41, 43-46
ZMARSZCZKI I UTRATA JĘDRNOŚCI SKÓRY
Duży wybór serii kosmetycznych i produktów do intensywnej
pielęgnacji każdego typu skóry w różnym wieku............................str. 17-55
OPADAJĄCY OWAL TWARZY
Kompleks transdermalny.................................................................................... str. 46
Żel modelujący kontury twarzy........................................................................ str. 33
Masażery...................................................................................................... str. 36, 44, 47
SPIERZCHNIĘTE I SUCHE USTA
Pielęgnacja ust............................................................................................str. 31, 62-63
„ZIMNO“ NA USTACH
Extra balsam do ust............................................................................................... str. 62

HIGIENA JAMY USTNEJ
• KRWAWIENIE I STANY ZAPALNE DZIĄSEŁ
• NADWRAŻLIWOŚĆ ZĘBÓW
• OSAD NAZĘBNY/CIEMNE SZKLIWO ZĘBÓW
Szczoteczki i pasty do zębów o ukierunkowanym działaniu....... str. 68-71

PIELĘGNACJA WŁOSÓW
WYPADANIE WŁOSÓW/ŁYSIENIE
Kosmetyki aktywujące wzrost włosów........................ str. 84-87, 89, 91-92
ŁUPIEŻ
Kosmetyki o działaniu przeciwłupieżowym......... str. 15, 83, 86, 90, 93, 96
WCZESNE SIWIENIE WŁOSÓW
Kosmetyki przeciw siwieniu włosów..................................................... str. 88, 93
WŁOSY ZNISZCZONE
Wybierz swój szampon.................................................................. str. 83, 86-91, 98
WŁOSY SUCHE I ŁAMLIWE
Olejek do włosów.......................................................................................... str. 96-97
BRAK OBJĘTOŚCI
Produkty nadające objętość i blask......................................................... str. 94-98
WŁOSY FARBOWANE
Kosmetyki do włosów z keratyną.................................................................. str. 95
WŁOSY ELEKTRYZUJĄCE SIĘ
Kosmetyki o działaniu antystatycznym............................ str. 15, 24, 94, 96-97
TERMOOCHRONA
Kosmetyki ochronne do włosów............................................................. str. 94-95

PIELĘGNACJA CIAŁA
POPĘKANE PIĘTY/ODCISKI I MODZELE
Kosmetyki na popękane pięty.............................................. str. 24-25, 80-81
Pilnik-polerka do pedicure ....................................................................... str. 77
PROFILAKTYKA GRZYBICY STÓP
Sole do kąpieli stóp, profilaktyczny krem
z tłuszczem węża do stóp.................................................................... str. 24-25, 80
NADMIERNA POTLIWOŚĆ STÓP
Sole do kąpieli stóp, kremy z tłuszczem węża, ziołowy krem do stóp
„Deo-control“.............................................................................. str. 24-25, 72, 80-81
PODRAŻNIONA, USZKODZONA SKÓRA, ŚWIĄD, ZACZERWIENIENIA
Balsam „Talizman“, żel „Aloe vera“, sztyft kryształowy.................. str. 67, 105
ODWODNIONA SKÓRA
Sole i balsamy do ciała............................................................................ str. 100-104
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Dobre zdrowie
i wspaniałe
samopoczucie!

MASZ PROBLEMY?
W TIANDE MAMY ROZWIĄZANIA!**
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** Produkty TianDe zawierają składniki
o ukierunkowanym działaniu, które mają dobroczynny wpływ
na funkcjonowanie różnych układów organizmu.

DLA KOBIET
• PROBLEMY NARZĄDÓW MIEDNICY
MNIEJSZEJ
• UCZUCIE DYSKOMFORTU W PIERSIACH
• OKRES MENOPAUZY
• UCZUCIE DYSKOMFORTU
W SZCZEGÓLNE DNI
Wysokiej jakości kosmetyki do higieny intymnej,
ziołowe wkładki higieniczne, olejek do masażu,
herbatki ziołowe, koktajl białkowy, napój
z fitoestrogenami – opracowane wyłącznie
dla kobiet............................... str. 14, 111, 138-145

DLA MĘŻCZYZN:

DLA ZACHOWANIA SIŁY I ZDROWIA
Herbatki ziołowe, olejek do masażu, bielizna dla
mężczyzn, plaster ziołowy o ukierunkowanym
działaniu................................................str. 136-137

CELLULIT
Masażer .............................................................................str. 44
Pielęgnacja antycellulitowa.............................. str. 106-107
ŻYLAKI I POPĘKANE NACZYNKA KRWIONOŚNE
Żel ziołowy i emulsja z naturalnymi składnikami
poprawiającymi krążenie...................................str. 128-129
UCZUCIE DYSKOMFORTU W STAWACH
I NAPIĘCIE MIĘŚNI
Żel i krem do masażu................................................... str. 131
Plastry do ciała.......................................................str. 132-133
Wyroby z turmalinem..........................................str. 134-135
Źródło kolagenu*......................................................... str. 151
WSPARCIE PRACY WĄTROBY I JELIT
Herbatka ziołowa z ostropestem*............................str. 122
Kompleks funkcjonalny „Ostropest z ryboflawiną“*,
Golden Amaranth Oil*....................................... str. 150, 152
WSPARCIE PRACY NEREK I UKŁADU
MOCZOWEGO
Zlatophyt* ......................................................................str. 146
Herbatka ziołowa Zioła Ałtaju*.................................str. 123
Kosmetyczny fitoplaster do ciała Yaoshen Forte,
wkładka “Delikatna troska”.............................. str. 133, 138
WSPARCIE PRACY ŻOŁĄDKA
Herbatka ziołowa z prawoślazem*.............................. str. 123
Golden Amaranth Oil*.....................................................str. 150
WSPARCIE UKŁADU NACZYNIOWO-SERCOWEGO
Herbatka ziołowa z koniczyną*.................................str. 123
Kompleksy funkcjonalne: Geroproline*, Shousin*,
z pestkami winogron*................................ str. 147, 152-153
WSPARCIE DLA PŁUC
Glutatione complex*...................................................str. 146

TROSKA O OCZY I WZROK
Herbatka ziołowa „Spojrzenie tajgi“*.................... str. 124
Masażer wibracyjny dla oczu ................................... str. 159

OBNIŻONA ODPORNOŚĆ
Czaga i mumio*, Golden Amaranth Oil*........str. 148, 150
Napoje i herbatki...................................str. 114, 124-125, 127
Syropy z sokami owocowymi i witaminami..... str. 116-117

PRZEZIĘBIENIE, ZATKANY NOS,
DRAPANIE W GARDLE
Kąpiel rozgrzewająca do stóp..................................... str. 81
Spray ziołowy z propolisem........................................ str. 70
Herbatki rozgrzewające..............................................str. 127
Aromatyczny sztyft o zapachu wiśni i mięty........str. 127

WSPARCIE UKŁADU RUCHU
Wzbogacony żel z argininą i glicyną*......................str. 151
Fu-sin*..............................................................................str. 153
Orthophyt, plastry do ciała................................ str. 131-133
Wyroby z turmalinem..........................................str. 134-135

ZMĘCZENIE I BRAK ENERGII
Wzbogacony żel z argininą i glicyną* .................... str. 151
Fu-sin*................................................................................ str. 153
Tonik*, napój z cykorią i orzeszkami pinii* ...... str. 114, 125

NIEWYSPANIE I BEZSENNOŚĆ
Napój z melisy i serdecznika*.................................. str. 114
Masażer wibracyjny do oczu.................................... str. 159

CZYSTOŚĆ W DOMU
Produkty do prania, płyn do mycia naczyń, ściereczki
z mikrofibry – bezpieczne i skuteczne produkty dla
domu .......................................................................str. 154-157

Ostrzeżenia: suplement diety nie zastępuje zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Uważnie zapoznaj się z informacją na opakowaniu lub ulotce dołączonej do opakowania.

*SUPLEMENTDIETY.PREPARATNIEJESTLEKIEM.

NADWAGA
Zdrowe przekąski ................................................. str. 107-115
Plastry do stóp ..............................................................str. 121
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Spis treści

* Anti-age w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „przeciw starzeniu“

WYBIERZ
IDEALNĄ PIELĘGNACJĘ!
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SNAIL SECRET Z MUCYNĄ
ŚLIMAKA DLA KAŻDEJ
GRUPY WIEKOWEJ
Regeneracja i spowolnienie
procesów starzenia........ str. 20-21

SERIA KOSMETYKÓW
Z WYCIĄGIEM
Z PLACENTY 35+
Anti-age* – regeneracja
i nawilżanie...................... str. 26-27

CHARM COLLECTION
Z PEPTYDAMI I SKŁADNIKAMI
NAWILŻAJĄCYMI 45+
Działanie anti-age*........ str. 40-41

OCEAN RICHES
Z JEŻOWCEM 30+
Nawilżanie i lifting.......... str. 34-35

FUCOIDAN
Z POLISACHARYDEM
Z BRUNATNIC 35+
Przeciw starzeniu skóry.... str. 30-31
SNAKE FACTOR Z TŁUSZCZEM
WĘŻA I KOMPLEKSEM
ANTI-AGE* 35+
Regeneracja
i elastyczność................... str. 22-23
COLLAGEN ACTIVE
Z HYDROLIZOWANYM
KOLAGENEM 35+
Odmładzanie i odnowa
skóry.................................. str. 32-33
TIBETAN HERBS NA BAZIE
MACZUŻNIKA 35+
Walka ze starzeniem
i ochrona........................... str. 28-29

VITA DERM
Z KOMPLEKSEM
NAWILŻAJĄCYM,
REGENERUJĄCYM
I ŁAGODZĄCYM 25–35+
Kompleksowa pielęgnacja
skóry wrażliwej......................str. 17

FRESHCLICK
NA BAZIE SKŁADNIKÓW
NAWILŻAJĄCYCH
I REGENERUJĄCYCH 15+
Regeneracja i blask młodej
skóry.........................................str. 13
MASTER HERB
NA BAZIE
WYCIĄGÓW Z ROŚLIN 18+
Ziołowa pielęgnacja dla cery
trądzikowej....................... str. 18-19

MULTIPEPTYDOWE SERUM DO TWARZY

Wysoka zawartość inteligentnych peptydów
oraz kompleksu pielęgnacyjnego stymulują
wewnętrzne zasoby skóry na poziomie
komórkowym.......................................... str. 37

KREM DO SKÓRY SKŁONNEJ
DO PRZEBARWIEŃ, SPF 50+

Intensywna ochrona UV, rozświetlenie
i wyrównanie kolorytu skóry............... str. 11

BOTOLUXE: ŻELE-ELIKSIRY I KREM
WYPEŁNIAJĄCY ZMARSZCZKI

Regeneracja i nawilżanie/natychmiastowa
korekta zmarszczek................................ str. 43
KOMPLEKS TRANSDERMALNY

Efekt liftingu............................................ str. 46

ODBUDOWUJĄCE SERUM
W KAPSUŁKACH

Natychmiast zaspokajają
„pragnienie“ skóry.................................. str. 45

ESENCJA DO TWARZY

Nawilżanie i wzmocnienie
działania kremów.....................................str. 44

KREM NA DZIEŃ DO TWARZY
„SENSACJA“

Wizualny efekt liftingu.......................... str. 55

GADŻETY BEAUTY
Wzmocnienie efektu

liftingu...............................str. 36, 42, 44, 47, 159

Spateсhnology

EFEKT NARASTAJĄCY: Z KAŻDYM ZASTOSOWANIEM
PŁATKÓW PEELINGUJĄCYCH REGENERACJA JEST BARDZIEJ
INTENSYWNA, A NASKÓREK SZYBCIEJ SIĘ ZŁUSZCZA.
ZABIEG
PEELINGU
ZA JEDNYM
DOTKNIĘCIEM
WACIKA!

Kwasy AHA głęboko
wnikają w skórę, złuszczają
warstwę obumarłych
komórek i sprzyjają
wytwarzaniu kolagenu
i kwasu hialuronowego.
W rezultacie zmarszczki
stają się mniej widoczne.

PHA to jedne z
najbezpieczniejszych
kwasów, które będą
odpowiednie nawet do skóry
wrażliwej. Mają one działanie
odmładzające, skutecznie
walczą ze zmianami
potrądzikowymi, wyrównują
cerę i pomagają zatrzymać
wodę.

WKRÓTCE
Z HIALURONIANEM
SODU I
PANTENOLEM

100%
NATURALNE
HYPOALERGICZNE
PŁATKI

1. Płatki peelingujące do twarzy z kwasami AHA i PHA
Kompleks z naturalnymi kwasami zmniejsza przebarwienia,
rozświetla poszarzałą cerę, oczyszcza pory od wewnątrz,
pozytywnie wpływa na skórę skłonną do występowania trądziku
oraz zapewnia jej naturalne nawilżenie i miękkość. Znacznie
poprawia stan wiotczejącej skóry: przywraca jej witalność,
wyrównuje, odświeża i zapobiega nadmiernemu rogowaceniu
naskórka.
Kod: 10263, 50 szt.

1

W słoiku znajduje się 50 płatków
nasączonych specjalnym serum
z kwasami AHA i PHA.

PEELING POWIERZCHNIOWY
NIE WYMAGA ZMYWANIA
ODPOWIEDNI DO CODZIENNEGO
STOSOWANIA
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PIELĘGNACJA TWARZY

Zetrzyj z twarzy swój wiek!

Spatechnology
KOMPLEKS ZIOŁOWY
SKŁADAJĄCY SIĘ Z 7 CENNYCH
ROŚLIN:
CHMIEL, RUMIANEK,
KASZTANOWIEC, OCZAR,
ROZMARYN, TYMIANEK I OLIWKA

2. Chusteczki matujące do twarzy „Delikatna róża“
- natychmiast usuwają tłusty połysk
- idealnie matują, nadają cerze świeży wygląd,
nie naruszają makijażu
Kod: 180207, 100 szt.

27,00 PLN

1. Płyn micelarny
z fitokompleksem
- natychmiast oczyszcza skórę
z makijażu, zanieczyszczeń
i nadmiaru sebum
- łagodzi, zapobiega
zaczerwienieniom,
jest odpowiedni do wrażliwej
skóry wokół oczu
- przywraca skórze świeżość,
wypełnia ją życiową siłą
Fitokompleks zawierający
7 cennych roślin.
Kod: 10206, 200 g

3. Puder enzymatyczny do mycia twarzy
Ten delikatny kosmetyk będzie idealną alternatywą dla
domowego peelingu.
Można go stosować jako piankę do mycia
lub pozostawić na skórze na 3-5 minut jako maskę
oczyszczającą.
Kod: 10261, 70 g

101,00 PLN

- ZŁUSZCZA ZROGOWACIAŁE KOMÓRKI SKÓRY
- GŁĘBOKO OCZYSZCZA PORY
- STYMULUJE ODNOWĘ KOMÓREK
- WYRÓWNUJE KOLORYT SKÓRY
- LIKWIDUJE TŁUSTY POŁYSK, „ROZPUSZCZA“
CZOPY ZATYKAJĄCE PORY
- PRZYWRACA SKÓRZE MIĘKKOŚĆ,
DELIKATNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

50,00 PLN
DO KAŻDEGO
TYPU CERY

ODPOWIEDNI DO WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY:
- ŁAGODZI WRAŻLIWĄ SKÓRĘ
- MATUJE TŁUSTĄ SKÓRĘ

4. Hydrofilne masło do usuwania makijażu
Topniejące masło (butter) z olejkiem z drzewa
masłowego, olejem kokosowym i witaminą E łagodnie
oczyszcza skórę, pozostawiając ją delikatną i nawilżoną.
Kod: 10262, 75 g
1
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Świeża i delikatna skóra...
dosłownie jak płatki róż!

107,50 PLN

- ROZPUSZCZA MAKIJAŻ I ZANIECZYSZCZENIA NA
SKÓRZE
- DZIĘKI W 100% CZYSTYM OLEJKOM NIE POWODUJE
UCZUCIA SUCHEJ I ŚCIĄGNIĘTEJ SKÓRY
- DAJE SKÓRZE MIĘKKOŚĆ, ŚWIEŻOŚĆ I NAWILŻENIE
- DO SKÓRY TWARZY, SZYI I STREFY DEKOLTU
- DO WSZYSTKICH TYPÓW SKÓRY, W TYM DO
SKÓRY WRAŻLIWEJ

PIELĘGNACJA TWARZY

Kosmetyki dla idealnie
czystej i zadbanej skóry
BEZ
PUDRU

2

z enzymami
roślinnymi

NOWOŚĆ
Z olejkiem
z drzewa
masłowego
i olejem
kokosowym

Idealnie działają
w duecie!

4
3
PUDER

+

WODA

=

KREMOWA PIANKA
DO MYCIA TWARZY

W ZESTAWIE
ZNAJDUJE SIĘ
WYGODNA
SZPATUŁKA

9

• OCZYSZCZANIE BEZ ZŁUSZCZANIA
I ZACZERWIENIEŃ
• PRZEDŁUŻONE DZIAŁANIE DZIĘKI
ZAWARTOŚCI KWASÓW OWOCOWYCH

1. Peeling mleczny
Kod: 30203, 120 g

37,00 PLN

ULUBIONE
ZAPACHY

5. Peeling cytrynowy
Kod: 30201, 120 g

2. Peeling oliwkowy
Kod: 30207, 120 g

37,00 PLN

37,00 PLN

6. Peeling winogronowy
Kod: 30205, 120 g

37,00 PLN

2

1

DELIKATNE
OCZYSZCZANIE

• BEZ CZĄSTEK
ŚCIERNYCH
• KOSMETYKI
UNIWERSALNE –
ODPOWIEDNIE
W KAŻDYM WIEKU
I DLA KAŻDEGO
TYPU CERY

6
7. Peeling ogórkowy
Kod: 30204, 120 g
5

7

37,00 PLN

PRZYJEMNA KONSYSTENCJA
ŻELE DO MYCIA

• DELIKATNE I SKUTECZNE OCZYSZCZANIE
• ZWĘŻONE PORY I MATOWA SKÓRA
• PRZYWRÓCONA RÓWNOWAGA HYDROLIPIDOWA

3. Żel do mycia twarzy „Zielona herbata“
Odpowiedni do skóry normalnej i mieszanej.
Zwęża pory i przywraca skórze matowy wygląd.
Kod: 10201, 150 g

31,00 PLN
3
4
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4. Żel do mycia twarzy „Ocean piękna“
Do wszystkich typów skóry. Aktywuje mechanizmy ochrony skóry.
Kod: 10202, 150 g

31,00 PLN

Spatechnology

PIELĘGNACJA TWARZY

FILTRY UV
ALFA-ARBUTYNA
KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY AQUASIL
WITAMINA E
WYCIĄG Z KORZENIA BOERHAVIA
SKUTECZNE SKŁADNIKI NAWILŻAJĄCE
I ZMIĘKCZAJĄCE

SPF
50+

TWÓJ SEKRET
MŁODOŚCI
I OCHRONY
PRZED
WCZESNYM
STARZENIEM

8. Krem do twarzy do skóry skłonnej
do hiperpigmentacji, SPF 50+
Kosmetyk wielofunkcyjny do codziennej pielęgnacji,
łączący w sobie cechy kremu rozświetlającego,
nawilżającego oraz ochronnego z filtrem SPF.
Kod: 10260, 50 ml

130,00 PLN

TWOJA SKÓRA POD
NIEZAWODNĄ OCHRONĄ
8
OCHRONA

- nowoczesne filtry ochronne UVA/UVB
- składniki nawilżające chroniące przed innymi
agresywnymi czynnikami zewnętrznymi

BAZA POD
MAKIJAŻ

- dzięki nawilżającemu i wyrównującemu koloryt działaniu
idealnie przygotowuje skórę do nałożenia makijażu

WYRÓWNYWANIE
KOLORU

- alfa-arbutyna i wyciąg z korzenia Boerhavia regulują
syntezę melaniny, redukują powstawanie przebarwień
na skórze

UNIWERSALNA
FORMUŁA

- działa jak krem na dzień i krem ochronny
- jest odpowiednia do każdego typu skóry i wieku

PIELĘGNACJA
I NAWILŻENIE

- kompleks Aquasil, witamina E i inne aktywne składniki
nawilżające pielęgnują skórę, zatrzymując w niej wodę

- nie pozostawia tłustego połysku
PRZYJEMNA
- nie pozostawia białawych plam na skórze
KONSYSTENCJA
- jest idealna dla posiadaczek piegów

11

NOWOŚĆ
1. Baza tonująca
do twarzy BB
- subtelny równomierny
odcień, pielęgnacja
i nawilżenie
- efekt matujący,
wygładzenie nierówności
skóry
Idealnie nadaje się do cery
mieszanej i tłustej.
Kod: 87009, 42 g

84,00 PLN

Z SOKIEM
Z ALOESU
DO PIELĘGNACJI I
„SPOKOJU“ SKÓRY

Kliknij w młodość
i zatrzymaj ją!
12

Idealny odcień skóry
„za jednym kliknięciem“!
Filtry nie będą Ci więcej potrzebne!

1

01

02

03

04

FreshClick
SKŁAD KOSMETYKÓW SERII FRESHCLICK

2. Pianka do mycia
Łagodnie i delikatnie oczyszcza skórę, jest
odpowiednia do każdego typu cery, w tym cery
problematycznej, wrażliwej i podrażnionej przez
wpływ negatywnych czynników zewnętrznych
(suche powietrze, słońce, makijaż, intensywne
zabiegi kosmetyczne).
Kod: 17001, 160 ml

IDEALNE POD
MAKIJAŻ:
zamaskuje
niedoskonałości
przed nałożeniem
podkładu

уход за лицомTWARZY
PIELĘGNACJA
и телом I CIAŁA

r generujący i nawilżający kompleks
(wyciąg z pstrolistki, chryzantemy, portulaki,
tarczycy bajkalskiej, piwonii drzewiastej) –
dla ochrony i regeneracji
hialuronian sodu – naturalny środek nawilżający
chlorfenezyna – składnik o działaniu
przeciwbakteryjnym

+ f ormuła wzmocniona
wyciągiem z oczaru

Dodatkowo
zawiera betainę,
betaglukan
i pantenol

85,00 PLN

4

3. Serum-primer do twarzy
- zapewnia kompleksową pielęgnację nawilżającą,
łagodzi i poprawia stan skóry po zabiegach
kosmetycznych (peelingu lub oczyszczaniu).
- przygotowuje skórę do nałożenia makijażu,
wygładza nierówności i łuszczącą się skórę,
sprawia, że pory stają się mniej widoczne
i reguluje wydzielanie sebum w strefie T.
Kod: 17002, 40 ml

3

ODŚWIEŻY
SKÓRĘ PO
ZARWANEJ
NOCY LUB
STRESIE

85,00 PLN

4. Aquagel do twarzy i pod oczy
Kosmetyk o lekkiej konsystencji nawilża skórę, nadaje
jej gładkość i elastyczność, których szczególnie brakuje
w okolicach powstawania zmarszczek mimicznych,
łagodzi skórę, likwiduje uczucie ściągnięcia i zapobiega
łuszczeniu się.
Jest szczególnie zalecany do skóry skłonnej do
przetłuszczania się i niedoskonałości, która potrzebuje
stałego i intensywnego nawilżania.
Kod: 17003, 65 g

77,50 PLN

5. Balsam do ciała SOD
Regeneruje i nawilża skórę, likwiduje suchość
i łuszczenie się, przywraca skórze miękkość
i delikatność.
Kod: 37004, 125 ml

60,00 PLN

ODPOWIEDNI
DO CODZIENNEGO
STOSOWANIA
+ Dodatkowo zawiera
superantyoksydant
SOD, oliwę z oliwek
i lecytynę

2

5
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FreshClick

Z troską
o siebie!
S kładniki aktywne żelu:
- dbają o florę bakteryjną, utrzymując
odpowiednie warunki dla jej rozwoju
- wzmacniają miejscową odporność
- poprawiają funkcje obronne organizmu
- zwalczają szkodliwe bakterie
- mają właściwości łagodzące
i sprzyjające gojeniu się skaleczeń

PONAD

Z naturalnymi
prebiotykami i
postbiotykami

85%

NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW

NOWOŚĆ

2. Wkładki higieniczne ze srebrem
na co dzień ultracienkie
Zawierają specjalną wkładkę z jonami srebra, która
hamuje namnażanie się bakterii, ma pozytywne
działanie na florę bakteryjną i zapobiega
powstawaniu infekcji.
Kod: 67007, 20 szt.

29,50 PLN

W
 kładka z jonami srebra
- naturalna, miękka i „oddychająca“ warstwa zewnętrzna
- aktywna ochrona i świeżość dzięki jonom srebra
- idealna dla skóry delikatnej i wrażliwej

1. Żel z prebiotykiem
dla delikatnej pielęgnacji
Utrzymuje naturalną florę
bakteryjną w strefach intymnych,
sprzyja likwidacji podrażnień
i suchości.
Kod: 67008, 300 g

65,50 PLN
S kład :

prebiotyk BIOLIN +
postbiotyk
(kwas mlekowy) +
alantoina
2
1
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW I KOBIECE ZDROWIE

Posłuszne, gładkie i jedwabiste w dotyku
NOWOŚĆ

Czarny szampon głęboko
oczyszczający z węglem
i efektem detoksu

K
 ompleks
wygładzający
Stepanquat
i aminokwasy białka
kukurydzianego
w składzie:

G
 ranulki węgla
drzewnego
w składzie:
- jak mikro gąbki, aktywnie
wchłaniają nadmiar
sebum
- oczyszczają włosy
z pozostałości
kosmetyków
do układania
- z większają skuteczność
kosmetyków w kolejnych
etapach pielęgnacji
(masek i balsamów)
- mają działanie
przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybicze
- z walczają łupież i świąd
skóry głowy

- nadają blask i ułatwiają
rozczesywanie
- zamykają łuski i sprawiają,
że każdy włos jest gładki
- nawilżają i zmiękczają włosy,
nadając im zadbany wygląd
- zapewniają efekt antystatyczny

4. Odżywka do włosów
„Efekt biolaminacji“
Nadaje włosom luksusowy
blask i zadbany wygląd.
Zapewnia ekspresowe
układanie „pasmo przy paśmie“.
Kod: 27006, 250 ml

3. Szampon głęboko
oczyszczający
Starannie i delikatnie
oczyszcza włosy i skórę głowy,
pozostawia długotrwałe
uczucie świeżości i komfortu.
Kod: 27005, 250 ml

75,00 PLN

Ekspresowe
układanie „pasmo
przy paśmie“.

74,50 PLN

Nie barwi
jasnych
włosów

4
3
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2. Gąbka do mycia i masażu twarzy
Głęboko oczyszcza pory z
zanieczyszczeń, zwalcza zaskórniki,
delikatnie masuje skórę.
Kod: 980165/01, fioletowa, 1 szt.
Kod: 980165/02, turkusowa, 1 szt.

1.Szpatułka kosmetyczna
do kremu
Kod: 90186, 1 szt.

1,50 PLN

17,00 PLN
1

3. Kosmetyczna gąbka
do mycia
Skutecznie i delikatnie
oczyszcza skórę. Idealna
do usuwania pozostałości
masek kosmetycznych.
Kod: 90136, 12 szt.

4. Gąbka naturalna „Konnyaku”
- staranne oczyszczanie skóry
- delikatny peeling i efekt masażu
- pielęgnacja skóry – nawilżanie
Kod: 980201, 1 szt.

30,00 PLN

3

31,00 PLN

NOWOŚĆ
PRASOWANE PAŁECZKI, W WODZIE

12 prasowanych
gąbek w opakowaniu

... ZMIENIAJĄ SIĘ W OKRĄGŁE GĄBKI!

100%

5. Kosmetyczna opaska na włosy*
Niezastąpiona do zabiegów
kosmetycznych i zajęć sportowych.
Kod: 90101, 1 szt.

17,00 PLN

NATURALNY
PRODUKT

4
5

* Kolor opaski może się różnić od zdjęcia.

Niezastąpieni
pomocnicy
Oczyszcza nawet
bez specjalnych
kosmetyków

16

2

OCHRONA,

6. Łagodząca oczyszczająca
pianka do twarzy
Kod: 16304, 160 ml

107,50 PLN

KTÓRĄ DAJE
SAMA NATURA!

SKŁADNIKI AKTYWNE KOSMETYKÓW:

7. Łagodzący krem
ochronny pod oczy
Zapobiega zaczerwienieniom
i opuchliźnie w okolicy oczu,
wygładza zmarszczki mimiczne.
Kod: 16302, 25 g

99,50 PLN

PIELĘGNACJA TWARZY

- odbudowują barierę ochronną skóry
- łagodzą podrażnienia i stany zapalne na skórze
- silnie nawilżają i chronią przed działaniem
promieni słonecznych

BAZĄ SERII JEST:

- regenerujący kompleks ziołowy Defensil:
tokoferol, wyciąg z pnącza tropikalnego
kardiospermum, naturalne olejki z nasion
żmijowca i słonecznika
- kompleks łagodzący Symcalmin
- betaglukan, pantenol i hialuronian sodu

DO KAŻDEGO TYPU
CERY
7

6
8

9

8. Regeneracyjny
toner do twarzy
Pierwszy etap nawilżania!
Kod: 16303, 100 ml

107,50 PLN
9. Łagodzący krem
ochronny do twarzy
Nawilża i wygładza
zmarszczki mimiczne.
Kod: 16301, 50 g

130,00 PLN
17

Master Herb

3. Maska do twarzy przeciw
zaskórnikom i bliznom
- pomaga w usuwaniu
przebarwień oraz wygładzaniu
blizn potrądzikowych,
zapobiega powstawaniu
trądziku
- sprzyja wyrównaniu kolorytu
i mikrostruktury skóry,
normalizuje pracę
gruczołów łojowych
Kod: 11307, 35 g

1. Żel przeciwtrądzikowy
„Biokompleks”
- sprzyja szybkiemu usuwaniu
zmian trądzikowych
i zapobiega ich powstawaniu
- zwęża pory i reguluje
pracę gruczołów łojowych
Kod: 11321, 25 g

14,50 PLN

88,50 PLN

2. Tonik do skóry trądzikowej
- usuwa nadmiar sebum,
przywracając równowagę pH
- tonizuje, odświeża i łagodzi skórę
Kod: 11320, 60 ml

60,00 PLN

1

7. Tonik do skóry trądzikowej
- zapobiega powstawaniu
blizn potrądzikowych
- nawilża i odżywia cerę
tłustą, reguluje działanie
gruczołów łojowych,
wyrównuje koloryt
i mikrostrukturę skóry
Kod: 11323, 20 g

2
3

69,50 PLN

6
BEZ
„CZARNYCH
KROPEK”

4

4. Plaster oczyszczający
na nos „Węgiel bambusowy”
Kod: 11325, 1 szt.

18

7,50 PLN

7

5

5. Plaster oczyszczający
na nos „Czyste pory”
Kod: 11317, 1 szt.

7,00 PLN

6. Żel do mycia twarzy
Normalizuje pracę gruczołów łojowych,
łagodzi i zmniejsza zaczerwienienia.
Do codziennego stosowania.
Kod: 11319, 100 g

58,00 PLN

8. Plasterki na skórę ze skłonnością do trądziku
Plastry hydrożelowe z żywicą kadzidłowca
i skutecznymi absorbentami.
Kod: 38811, 36 szt.

45,50 PLN
•
•
•
•
•
•

działają przeciwtrądzikowo
wysuszają punktowe zmiany
ukrywają niedoskonałości
regenerują naskórek
chronią przed bakteriami
są niewidoczne na skórze

HYDROKOLOID (mieszanka żywicy
i karboksymetylocelulozy) – przyspiesza proces
dojrzewania „niedoskonałości“ i pomaga usunąć jej
zawartość.
ŻYWICA KADZIDŁOWCA -

silny środek przeciwzapalny i antyseptyczny o działaniu
przeciwbólowym.

W OPAKOWANIU
ZNAJDUJE
SIĘ 36 PLASTRÓW:

12 O ŚREDNICY 12 MM,
24 O ŚREDNICY 8 MM.

SERIA MASTER HERB ZOSTAŁA OPRACOWANA
NA BAZIE WYCIĄGÓW ROŚLINNYCH PRZY
UWZGLĘDNIENIU POTRZEB SKÓRY TŁUSTEJ
I PROBLEMATYCZNEJ

8
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PIELĘGNACJA TWARZY

PEŁNA KONTROLA
NAD SKÓRĄ
PROBLEMATYCZNĄ

Snail Secret
#SNAIL_SECRET

DO CERY
MŁODEJ
I DOJRZAŁEJ

CIĄGNĄCA SIĘ KONSYSTENCJA
KREMU TO GWARANCJA WYSOKIEJ
ZAWARTOŚCI MUCYNY

KOSMETYKI
Z TOPOWYM
SKŁADNIKIEM –
MUCYNĄ ŚLIMAKA,
KTÓRA:
• SPRZYJA PRODUKCJI KOLAGENU
I ELASTYNY
• ZMNIEJSZA PODRAŻNIENIA
• MA DZIAŁANIE ANTYSTRESOWE,
PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ SKÓRZE
SKŁONNEJ DO PRZETŁUSZCZANIA SIĘ
• WYGŁADZA SKÓRĘ, WZMACNIA JEJ
WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE

NIE ŚPIESZ SIĘ Z ZASTRZYKAMI –
ŚLIMAK POMOŻE CI PRZEDŁUŻYĆ MŁODOŚĆ!
20

1. Krem do rąk z mucyną ślimaka
Idealnie nawilża i zmiękcza skórę, przyśpiesza gojenie się małych ran.
Kod: 44605, 60 g

4. Wielofunkcyjny krem pod oczy z mucyną ślimaka
Zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu i cienie
pod oczami, niweluje zmęczenie. Znakomicie nawilża
skórę wokół oczu, dodając jej energii i sił witalnych.
Kod: 14602, 5 szt. х 10 ml

34,50 PLN

5. Wielofunkcyjny krem
do twarzy z mucyną ślimaka
Spowalnia procesy starzenia się
skóry twarzy, sprzyja
odnowie jej komórek, co
pomaga skórze zachować
młodość. Chroni przed
podrażnieniami, wygładza,
zmniejsza widoczność
zmarszczek.
Kod: 14601, 5 szt. х 10 ml

142,50 PLN

3. Maseczka-moulage do twarzy z mucyną ślimaka
Ma działanie odmładzające. Wygładza skórę
twarzy, łagodzi stany zapalne i podrażnienia,
zmniejsza widoczność zmarszczek. Aktywnie
uzupełnia niedobór wody.
Kod: 14603, 1 szt.

153,00 PLN

21,00 PLN

5

4

1

3
2
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PIELĘGNACJA TWARZY

153,00 PLN

2. Regenerujący tonik z mucyną ślimaka
Regeneruje płaszcz hydrolipidowy skóry twarzy po umyciu.
Nawilża ją i stymuluje jej odnowę. Posiada specjalnie nasyconą
konsystencję oraz wysokie stężenie składników odżywczych.
Kod: 14604, 80 ml

KOSMETYKI NA BAZIE OLEJU WĘŻA MAMUSHI
I KOMPLEKSU ANTI-AGE* (RETINOL + ADENOZYNA):

2. Krem do kompleksowej
regeneracji skóry twarzy
Krem na noc z intensywnym
kompleksem odżywczym aktywizuje
procesy metaboliczne w skórze
twarzy, spowalniając procesy jej
starzenia się. Zmniejsza podrażnienia,
przebarwienia, wygładza nawet
bardzo widoczne zmarszczki.
Kod: 15104, 55 g

• ZMNIEJSZAJĄ GŁĘBOKOŚĆ I ILOŚĆ ZMARSZCZEK
• ZWIĘKSZAJĄ JĘDRNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY
• REDUKUJĄ PRZEBARWIENIA POJAWIAJĄCE SIĘ Z WIEKIEM

83,00 PLN
1. Aktywny żel przeciw
zmarszczkom do skóry wokół oczu
Stymuluje produkcję kolagenu,
widocznie napina skórę, wygładza
zmarszczki mimiczne.
Kod: 15105, 25 g

83,00 PLN

3. Krem do twarzy nadający
sprężystość i korygujący zmarszczki
Skutecznie pielęgnuje skórę twarzy
w ciągu dnia. Niweluje suchość skóry,
przywraca jej elastyczność, wygładza
zmarszczki i zmniejsza przebarwienia.
Kod: 15103, 55 g

83,00 PLN

SERIA Z OLEJEM WĘŻA
UCIEKNIJ PRZED WIEKIEM!

3
2
1
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Snake Factor

35+

PIELĘGNACJA TWARZY

WYPEŁNIJ
SKÓRĘ
MŁODOŚCIĄ!
4. Regenerujący tonik do twarzy
Idealnie oczyszcza i nawilża
skórę twarzy oraz zwiększa
skuteczność pielęgnacji
przeciwzmarszczkowej.
Kod: 15102, 100 ml

61,00 PLN
BEZ ALKOHOLU

4
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Snake Factor

SNAKE OIL:

WŁOSY ZREGENEROWANE –
ŁUSKI WYGŁADZONE!
REZULTAT:
• PRZYWRÓCENIE BLASKU
I ELASTYCZNOŚCI
• UJARZMIENIE NIEPOSŁUSZNYCH
WŁOSÓW
• WŁOSY WYGLĄDAJĄ
NA SILNE I ZDROWE

NAWET NAJBARDZIEJ
SZORSTKIE PIĘTY

STANĄ SIĘ GŁADKIE!

1. Maska wzmacniająca
do włosów „Olej węża”
Kod: 20127, 500 g

64,00 PLN

IDEALNA DO WŁOSÓW
USZKODZONYCH, ŁAMLIWYCH
I ROZDWAJAJĄCYCH SIĘ

2

3

1
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REZULTAT:
• GŁADKIE PIĘTY – Z ŁATWOŚCIĄ
ZAŁOŻYSZ CIENKIE POŃCZOCHY

2. Profilaktyczny krem do stóp
z olejem węża
Dezynfekuje, niweluje przykry
zapach i pocenie się stóp.
Kod: 41106, 30 g

PIELĘGNACJA CIAŁA I WŁOSÓW

EGZOTYCZNA PIELĘGNACJA
I MAKSYMALNE
REZULTATY!

12,50 PLN

3. Regeneracyjny
krem do stóp
z olejem węża
Pomaga usuwać
odciski i pęknięcia
na skórze stóp.
Kod: 41105, 30 g

12,50 PLN
4. Krem do rąk
z olejem węża
Sprzyja gojeniu się
skóry dłoni. Redukuje
podrażnienia,
zmiękcza naskórek.
Kod: 41102, 80 ml

29,50 PLN

5. Krem do stóp
z olejem węża
Odbudowuje popękaną skórę
stóp. Zapewnia niezwykłą
miękkość.
Kod: 41101, 80 ml

31,50 PLN

4

REZULTAT:
• MIĘKKIE NAWILŻONE DŁONIE
• GŁADKIE PIĘTY

5
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ODMŁADZANIE SKÓRY

Z KULTOWYM SKŁADNIKIEM

1. Nawilżająco-odżywczy krem do twarzy
Przywraca równowagę lipidową w skórze twarzy.
Zapobiega jej łuszczeniu się oraz
uczuciu „ściągania”.
Kod: 10304, 50 g

1

42,50 PLN

2. Regeneracyjny
krem do twarzy
przeciwzmarszczkowy
Przywraca siły witalne
i elastyczność skórze
twarzy, zapobiega
pojawianiu się zmarszczek.
Kod: 10303, 50 g

2

42,50 PLN

Kosmetyki z kultowym składnikiem
anti-age – wyciągiem z łożyska,

3. Krem wygładzający
Odbudowuje strukturę
i wyrównuje koloryt skóry
twarzy. Działa skutecznie na
przebarwienia po trądziku.
Kod: 10302, 50 g

3

którego działanie jest wzmocnione przez
kwas hialuronowy, wyciąg z aloesu, olej
z zarodków pszenicy i tokoferolu:

42,50 PLN

– pomaga wygładzić zmarszczki i spowolnić procesy starzenia
– nawilża, zmiękcza i odżywia
– sprzyja regeneracji i odnowie skóry
5. Krem przeciwzmarszczkowy
do skóry wokół oczu
Odświeża skórę wokół oczu.
Redukuje widoczne oznaki zmian
związanych z wiekiem.
Wygładza drobne
zmarszczki, doskonale
pobudza i wzmacnia skórę.
Kod: 10306, 50 g

4
4. Peeling do twarzy na bazie łożyska
Kod: 10301, 80 g

26

42,50 PLN

50,00 PLN

5

Sheep
Placenta 35+
#SHEEPPLACENTA

PIELĘGNACJA TWARZY

ZACHOWAJ
I PODKREŚL

SWOJĄ NATURALNĄ
URODĘ!
6. Tonik do twarzy
Kod: 10308, 100 ml

46,00 PLN
BEZ ALKOHOLU

7. Tonujący krem do twarzy
Łączy w sobie krem odżywczy
z kosmetykiem korygującym
niedoskonałości skóry twarzy.
Kod: 10305, 10305/01, 50 g

42,50 PLN

7

6

10305

10305/01
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Tibetan Herbs

TYBETAŃSKIE ROŚLINY WZMACNIAJĄCE
FUNKCJE OCHRONNE SKÓRY

35+

Legendarna linia
kosmetyków Tibetan
Herbs od TianDe
w nowej odsłonie

KOSMETYKI NA BAZIE
LEGENDARNEGO
MACZUŻNIKA
I INNYCH CENNYCH
SKŁADNIKÓW:
– pomagają „obudzić”
wewnętrzne rezerwy skory

1. Wysoko skuteczny krem
nawilżający do twarzy
Nawilża skórę, wzmacnia jej
koloryt, odżywia i łagodzi.
Kod: 12116, 50 g

– sprzyjają produkcji kolagenu
i elastyny
– sprawiają, że zmarszczki stają się
mniej widoczne, poprawiają
napięcie skory

58,00 PLN

– zmniejszają suchość i uczucie
ściągnięcia skory
2. Odżywczy krem
przeciwzmarszczkowy
Stymuluje procesy
metaboliczne w komórkach
i wygładza zmarszczki.
Kod: 12115, 50 g

58,00 PLN

1

3

2

28

4

3. Lotion do twarzy
wielofunkcyjny
Oczyszcza i koi skórę
twarzy, normalizuje
poziom pH. Przywraca
skórze jędrność i świeżość.
Kod: 12114, 120 ml

64,50 PLN

4. Intensywny kompleks
do skóry wokół oczu
Zmniejsza głębokość i ilość
zmarszczek, zmniejsza
widoczność „kurzych łapek“,
obrzęki i usuwa ślady zmęczenia.
Cały kompleks do pielęgnacji
w korzystnej cenie:
- plastry-maski na dolną i górną
powiekę
- esencja ziołowa utrwalająca
efekty stosowania
Kod: 12106, 100 szt. + 10 ml

108,00 PLN

средства гигиены
PIELĘGNACJA
TWARZY

Linia kosmetyków Tibetan Herbs została uzupełniona
o nowe produkty. Poznaj nowe hity wzbogacone
wyciągiem z maczużnika
5. Eksfoliant do twarzy
Kod: 12118, 75 g

45,50 PLN

PEELING ZŁUSZCZAJĄCY
DO TWARZY WZBOGACONY
WYCIĄGIEM Z MACZUŻNIKA TO:

5

- DELIKATNE OCZYSZCZANIE
- PRZYSPIESZONA REGENERACJA
SKÓRY

NOWOŚĆ

- POPRAWA ODDYCHANIA
KOMÓRKOWEGO
- ODBUDOWA STRUKTURY
I NATURALNEGO KOLORU CERY
ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ
STOSOWANIA:
•C
 ERA TŁUSTA –
2-3 RAZY W TYGODNIU,

6. Serum z maczużnikiem do twarzy
Skład: trehaloza, wyciąg z maczużnika,
hialuronian sodu, niacynamid
(witamina В3), pantenol.
Kod: 12117, 30 ml

• CERA NORMALNA –
1-2 RAZY W TYGODNIU,
• CERA SUCHA I WRAŻLIWA –
1 RAZ NA 2 TYGODNIE.

69,50 PLN

SERUM WZBOGACONE WYCIĄGIEM
Z MACZUŻNIKA:
- AKTYWUJE PROCESY
WYGŁADZAJĄCE
I UJĘDRNIAJĄCE SKÓRĘ
- WYGŁADZA ZMARSZCZKI,
WYRÓWNUJE KOLOR CERY
- NAWILŻA I KONTROLUJE
ZAWARTOŚĆ WODY W GŁĘBSZYCH
WARSTWACH SKÓRY
6

- WSPOMAGA BARIERĘ
OCHRONNĄ SKÓRY
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ZANURZ SIĘ
W OCEANIE
ŚWIEŻOŚCI!

1. Oczyszczający
lotion do twarzy
Oczyszczanie, nawilżanie
i odmładzanie
w jednym flakonie!
Kod: 15602, 100 ml

71,50 PLN
BEZ ALKOHOLU

FUKOIDYNA – POLISACHARYD Z BRUNATNIC, SILNY ANTYOKSYDANT.
TO WŁAŚNIE DZIĘKI NIEJ WODOROSTY PODCZAS ODPŁYWU NIE
USYCHAJĄ I NIE GINĄ POD WPŁYWEM SŁOŃCA.

KOMPLEKSOWE UŻYWANIE
KOSMETYKÓW Z SERII:
• sprzyja regeneracji tkanek
• spowalnia procesy starzenia skóry
• przywraca skórze jędrność, zmniejsza widoczność zmarszczek
• zachowuje prawidłowy poziom nawilżenia skóry
• zapewnia ochronę komórek

SKŁAD KOSMETYKÓW ZAWIERA:
FUKOZĘ + HIALURONIAN SODU
I WITAMINĘ E

1

30

* Wszystkie kosmetyki serii zawierają fukozę – monosacharyd o działaniu
prebiotycznym.

KOSMETYKI
Z PREBIOTYKIEM*!

BEZ OLEJÓW MINERALNYCH

Fucoidan
2. Regenerujący krem do twarzy
Anti-aging
Odżywia, nawilża, ma działanie
odmładzające i regenerujące.
Kod: 15603, 55 g

35+

PIELĘGNACJA TWARZY

91,00 PLN

3. Mleczko do mycia
i oczyszczania strefy dekoltu
Na bazie naturalnych środków
powierzchniowo czynnych
z kwasów tłuszczowych oleju
kokosowego. Pozostawia
uczucie nawilżenia i komfortu.
Kod: 15601, 100 g

71,50 PLN

6
5
3

4
7

2

INTENSYWNE
NAWILŻANIE

Z ROŚLINNYMI
POLISACHARYDAMI

4. Przeciwzmarszczkowy
żel-koncentrat
do skóry wokół oczu
• zwiększa gęstość
i elastyczność skóry
• zmniejsza widoczne
zmarszczki mimiczne
i zapobiega powstawaniu
nowych
Kod: 15604, 25 g

91,00 PLN

5. Kremowa maska
odmładzająca
do twarzy i dekoltu
• nawilża i zwiększa gęstość
skóry, wyraźnie poprawia
jej jędrność
• zmniejsza widoczne
zmarszczki mimiczne
i zapobiega powstawaniu
nowych
Kod: 55605, 80 g

91,00 PLN

6. Kryjący krem CC
Lekkie tuszowanie
niedoskonałości,
działanie nawilżające
i odmładzające.
Kod: 15606, 40 g

7. Balsam
zmiękczający usta
Wspaniale zmiękcza
usta, a nawet zgrubiałe
fragmenty skóry.
Kod: 85607, 10 g

105,00 PLN 32,50 PLN
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Delikatne
oczyszczanie

Podstawowa
pielęgnacja

1

3

2

4

Kosmetyki z kolagenem:
aby skóra zawsze była „w formie“
Ekspresowa
korekta

32

5

6

Niezawodna
pielęgnacja

7

8

58,00 PLN

2. Delikatny tonik nawilżający
Odświeża, łagodzi skórę, przywraca
równowagę wodno-lipidową naskórka.
Kod: 12712, 150 g

84,50 PLN

3. Krem liftingujący pod oczy
Usuwa oznaki zmęczenia, zmniejsza
„worki“ i cienie pod oczami.
Kod: 12704, 15 g

114,00 PLN

4. Intensywny krem liftingujący do twarzy
Odmładza skórę - „podciąga“, przywraca
jej napięcie i elastyczność.
Kod: 12703, 50 g

Collagen Active
KOSMETYKI NA BAZIE
HYDROLIZOWANEGO
KOLAGENU:
•
•
•
•

Z hydrolizowanym
kolagenem
Nie zawiera
kwasów
• ZŁUSZCZA I REGENERUJE NASKÓREK
• OCZYSZCZA PORY, ZWIĘKSZAJĄC DOSTĘP
TLENU DO KOMÓREK

5. Emulsja wzmacniająca i liftingująca do twarzy i szyi
Stymuluje regenerację włókien kolagenowych w skórze.
Kod: 12705, 100 g

• ROZŚWIETLA POWIERZCHNIOWE
PRZEBARWIENIA

6. Żel modelujący kontury twarzy
Poprawia jędrność skóry twarzy, wyrównuje jej
strukturę. Zmniejsza objętość tkanki tłuszczowej
w okolicach policzków i podwójnego
podbródka. Wzmacnia owal twarzy.
Kod: 12707, 150 g

35+

wzmacniają strukturę i jędrność cery
zapewniają aktywny lifting
przywracają jędrność i elastyczność
przywracają wyraźny owal twarzy

89,50 PLN
89,50 PLN

#COLLAGENACTIVE

PIELĘGNACJA TWARZY

1. Krem-żel do mycia twarzy
Oczyszcza skórę i utrzymuje
naturalny poziom nawilżenia.
Kod: 12701, 100 g

• ODŚWIEŻA KOLOR CERY, UTRZYMUJE
ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY
• MA DZIAŁANIE ODMŁADZAJĄCE

89,50 PLN

7. Maska korygująca do twarzy „Intensywny lifting”
Kompleks ekstraktów roślinnych w połączeniu
z hydrolizowanym kolagenem nasyca skórę
twarzy wilgocią, wzmacnia ją, zapobiega jej
starzeniu się. „Zauszniki” maski zapewniają jej
szczelne przyleganie do twarzy.
Kod: 12711, 1 szt.

17,00 PLN

8. Maseczka kryształowo-kolagenowa pod oczy
Odświeża, nawilża i wzmacnia skórę pod oczami.
Posiada właściwości odmładzające i liftingujące,
sprzyja wygładzeniu drobnych zmarszczek.
Kod: 12710, 1 szt.

21,00 PLN

NOWOŚĆ
9. Eksfoliant do twarzy Anti-Aging
Kod: 12716, 100 g

9

92,50 PLN

Maksymalnie
łagodny peeling
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Świeże spojrzenie
PŁATKI
DO POWIEK

W 15 MINUT

30

zabiegów kosmetycznych
w każdym opakowaniu!

- zmniejszają opuchliznę
- wygładzają zmarszczki mimiczne
- uzupełniają poziom nawilżenia
- odświeżają skórę
w okolicach oczu
Zawierają ziołowe składniki
przeciwzmarszczkowe:
- czerwone algi
- yuzu
- portulaka
- konjac mannan

WKRÓTCE

1

PRZECIW
ZMARSZCZKOM,
CIENIOM I OBRZĘKOM
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WYGŁADZANIE
ZMARSZCZEK
MIMICZNYCH

REDUKCJA
ZMARSZCZEK

1. Hydrożelowe płatki pod oczy
z czerwonymi algami i yuzu
Mieszanka cennych minerałów z czerwonych
alg morskich, ekstraktu z witaminowego
cytrusa yuzu oraz polisacharydów z korzenia
doskonałego nawilżacza – konjac mannan,
zwiększa elastyczność, napięcie i funkcje
ochronne skóry.
Kod: 56005, 60 szt.

Ocean Riches

KOSMETYKI
Z WYCIĄGIEM
Z JEŻOWCA,
KTÓRY:

#OCEANRICHES

PIELĘGNACJA TWARZY

30+

• wspomaga
odmładzanie skóry
• ma właściwości
regenerujące
• przywraca skórze
sprężystość i tonus
• zmniejsza obrzęki
2. Fluid do powiek
Prawdziwe błogosławieństwo
dla skóry powiek! Poczuj
natychmiastową świeżość
i długotrwałe nawilżenie dzięki
kompleksowi rewitalizującemu.
Fluid zapewnia trwały efekt liftingu
i sprawia, że skóra wokół oczu
jest bardziej gęsta i nawilżona,
a zmarszczki wygładzone.
Kod: 16002, 25 ml

100,00 PLN

3

3. Hialuronowe serum do twarzy
Kosmetyk z intensywną formułą,
odżywia i nawilża skórę po ekspozycji
na słońce i suche powietrze, zmniejsza
suchość cery dojrzałej.
Kod: 16001, 25 ml

92,50 PLN

4. Nawilżająca baza pod makijaż
Marzysz o idealnej skórze bez
widocznych porów i zmarszczek?
Nawilżająca baza pod makijaż spełni
Twoje marzenia! Łatwo rozprowadza
się na skórze, dostosowując się do
każdego odcienia cery, wizualnie kryje
niedoskonałości i jednocześnie
działa jak silny kosmetyk nawilżający.
Kod: 86004, 40 ml

92,50 PLN

2
4
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MŁODOŚĆ

NA TWOJEJ TWARZY!

5 MINUT
DZIENNIE
DLA NAPIĘTEJ
I JĘDRNEJ SKÓRY!

ELASTYCZNE „WYPUSTKI“ –
efekt liftingu owalu twarzy
4 WAŁKI stymulują krążenie krwi
w górnych warstwach skóry – poprawa
koloru cery i ogólnego stanu skóry

36

1. Masażer rolkowy do twarzy
Poprawia koloryt i ogólny stan skóry, przywraca
jędrność i elastyczność, napina mięśnie.
Kod: 90151, 1 szt.

WYGODNY UCHWYT – jędrna
skóra bez wysiłku
1

32,50 PLN

Ekspresowa korekcja dzięki
inteligentnym peptydom!
2. Multipeptydowe serum do twarzy
Ten bogaty w peptydy kosmetyk, wzbogacony
skutecznym kompleksem pielęgnacyjnym możesz
stosować jako bazę pod krem lub jako samodzielny
produkt pielęgnacyjny 1-2 razy dziennie.
Kod: 10108, 30 ml

97,50 PLN

NOWOŚĆ

S tymuluje wewnętrzne zasoby skóry na poziomie
komórkowym
S przyja redukcji oznak starzenia w strefach
o najbardziej aktywnej mimice
Z większa nawilżenie skóry, chroni komórki
przed utratą wilgoci
Z mniejsza widoczność sieci drobnych zmarszczek
spowodowanych odwodnieniem i utratą jędrności skóry
Z nacząco poprawia jakość, strukturę i koloryt skóry

]

PIELĘGNACJA TWARZY

Wyglądaj promiennie
każdego dnia!

30+

]

KOMPLEKS PIELĘGNACYJNY
Trehaloza

+ Hialuronian sodu
+ Pantenol
+ Nikotynamid (witamina В )
+ Chlorfenezyna środek
3

przeciwdrobnoustrojowy
i antybakteryjny

6 inteligentnych peptydów

2

Kompleks peptydowy WKPep®SRMPeptides
(działanie anti-aging, redukcja zmarszczek,
regeneracja i ujędrnienie skóry):
Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl
Pentapeptide-4 –
peptydy sygnałowe, informują o „awarii” i szybko
rozpoczynają „naprawę”
Hexapeptide-9 – peptyd przeciw zmarszczkom
głębokim i mimicznym
Palmitoyl Tetrapeptide-7 – peptydimmunomodulator, działa jak hormon młodości,
wyrównuje strukturę i poprawia jakość skóry
Kompleks ASP Control-1500 na bazie Acetyl
Hexapeptide-8 – preparat rozluźniający napięcie
mięśni o działaniu podobnym do botuliny. Rozluźnia
mięśnie twarzy, spłycając zmarszczki i spowalniając
pojawianie się nowych.
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Herbal Energies
#SPF

25+

Niezawodna ochrona
przed fotostarzeniem

Promienie UV są aktywne zawsze, o każdej porze roku! „Odbić“ szkodliwe promienie UV
pomogą kosmetyki „Energia ziół“. Chronią one komórki przed przedwczesnym starzeniem.
SKŁAD:
wyciągi z maczużnika, szałwii, liści zielonej
herbaty, kwas hialuronowy
i alantoina.

SKŁAD:
wyciągi z liści zielonej herbaty,
maczużnika, olejek arganowy, olej
kokosowy, kwas hialuronowy, laktoza.

SKŁAD:
wyciągi z białej herbaty, maczużnika,
lukrecji, arbutyna z liści mącznicy,
witamina E, kwas hialuronowy.

2

3

1
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WKRÓTCE

EFEKT
ANTYOKSYDACYJNY

OCHRONA UV

Wzbogacony o wyciągi
z maczużnika i zielonej
herbaty, które są skutecznymi
antyoksydantami

Z wyciągiem
z liści herbaty

2. Krem do twarzy z maczużnikiem i szałwią
Ma działanie łagodzące i zmiękczające,
zmniejsza łuszczenie się skóry.
- fitoestrogeny szałwii zachowują młodość skóry oraz
zapobiegają pojawianiu się pierwszych zmarszczek
- maczużnik i zielona herbata zapewniają ochronę
przeciw utlenianiu, tonizują, zwężają pory,
zapobiegając powstawaniu zaskórników i stanów zapalnych
Kod: 17103, 50 g

Zawiera 11
aminokwasów,
hialuronian sodu,
wyciąg z liści szałwii →
nie tylko tonizuje, ale
również intensywnie
nawilża i ma działanie
anti-age

3. Krem do twarzy z białą herbatą
Ma widoczne działanie przeciwutleniające, wyrównuje
strukturę skóry, nawilża, zmniejsza głębokość zmarszczek.
Intensywnie redukuje oznaki starzenia, zmiękcza
i regeneruje naskórek.
- wyciąg z lukrecji i arbutyna mają aktywne działanie
rozjaśniające przebarwienia
- maczużnik tonizuje, chroni skórę i ma działanie liftingujące
Kod: 17101, 50 g

PONAD

98%

NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW

BEZ ALKOHOLU

4. Przeciwutleniający peeling do twarzy
Złuszcza zrogowaciałe komórki, nawilża i zmiękcza skórę,
zwęża pory, przyspiesza procesy odnowy komórkowej
i poprawia kolor cery. Zawiera kwas jabłkowy AHA.
Kod: 17105, 120 g

5. Ultradelikatny żel oczyszczający
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i nadmiar sebum, nawilża,
nie pozostawiając uczucia ściągniętej skóry.
Kod: 17104, 120 g

6. Nawilżający tonik booster
Zawiera wysokie stężenie aminokwasów. Stymuluje zdolność skóry
do zatrzymywania wody, łagodzi i tonizuje delikatną, wrażliwą i
skłonną do przesuszenia skórę. Może być stosowany jako osobny
kosmetyk do pielęgnacji.
Kod: 17106, 120 g

5
6

4

WKRÓTCE
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PIELĘGNACJA TWARZY

1. Krem do twarzy z olejkiem arganowym
Utrzymuje naturalny poziom nawilżenia, zapobiega powstawaniu zmarszczek,
uczuciu ściągniętej skóry i łuszczeniu. Wzmacnia funkcje ochronne skóry
w warunkach stresu i złych warunkach ekologicznych.
- olejek arganowy w składzie kremu aktywnie regeneruje i odżywia skórę,
odmładza ją, nasyca energią i sprawia, że jest lśniąca i świeża
Kod: 17102, 50 g

Charm Collection

CHARM COLLECTION –
SERIA PREMIUM DLA DAM
W ELEGANCKIM WIEKU
• DZIAŁANIE ANTI-AGE
• METAMORFOZA STREF PROBLEMATYCZNYCH
• NAWILŻANIE, OCHRONA I REWITALIZACJA SKÓRY

1

3

Z PENTAPEPTYDEM
40

2

Z ALPEJSKĄ WODĄ
LODOWCA D’ARGENTIÈRE
DLA WSZYSTKICH TYPÓW CERY

PIELĘGNACJA TWARZY

1. Krem do twarzy „Koncentrat piękna“
Pomoże poprawić owal twarzy i sprawi,
że zmarszczki będą mniej widoczne.
Skład: pentapeptyd, betaina, wyciąg z portulaki, betaglukan,
skwalen, witaminy PP i E, alantoina, hialuronian sodu.
Kod: 15802, 50 g

192,50 PLN

Działanie anti-age: spłycenie zmarszczek,
w tym zmarszczek mimicznych.
Metamorfoza stref problematycznych
na czole, wokół oczu, linii podbródka
Ochrona i regeneracja skóry osłabionej
z powodu spadku sprężystości
2. Krem-żel do twarzy „Aquaterapia“
Sprzyja wygładzeniu drobnych zmarszczek,
likwiduje suchość i uczucie ściągnięcia.
Skład: hydrożel z betainą, wyciąg z portulaki, kompleks nawilżający.
Kod: 15803, 50 g

177,00 PLN

Nawilżanie: przywraca optymalny bilans wodny w skórze
Rewitalizacja: przywraca do życia skórę suchą i odwodnioną
Komfort i ochrona: likwiduje uczucie ściągnięcia i dyskomfortu
3. Przeciwzmarszczkowe kremowe serum do powiek
Twoje spojrzenie nie zdradzi wieku - składniki aktywne kosmetyku
pomogą wygładzić zmarszczki i uruchomią naturalne mechanizmy
ochronne skóry zapobiegające starzeniu.
Skład: wyciągi z serdecznika, portulaki,
ryżu, betaina, betaglukan.
Kod: 15801, 30 g

184,50 PLN

Odmładzanie: zwiększa napięcie
i elastyczność skóry powiek
Nawilżanie: utrzymuje optymalny
poziom wody w skórze, zapobiega
obrzękom powiek
Ochrona: aktywuje mechanizmy
obronne skóry w walce
ze starzeniem
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Mikromasaż

na poziomie komórkowym!
1. Urządzenie do
kompleksowej
koloroterapii i terapii
ultradźwiękami
- poprawia owal twarzy
- zmniejsza ilość zmarszczek
- zwiększa jędrność skóry
- redukuje przebarwienia
i wyrównuje strukturę skóry
Kod: 90149/4, 1 szt.

3 PODSTAWOWE
SKUTECZNE
METODY
KOSMETOLOGII:
TERAPIA
ULTRADŹWIĘKAMI –

zapewnia mikromasaż
na poziomie komórkowym

730,00 PLN

KOLOROTERAPIA –

oddziaływanie fal świetlnych
rozwiązuje różne problemy skórne

FONOFOREZA –

zwiększa wchłanianie
preparatów kosmetycznych

1
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ZAKRES ŚWIATŁA
CZERWONEGO
jest odpowiedni do wszystkich
typów skóry i idealnie współgra z
każdym zabiegiem odmładzającym

ZAKRES ŚWIATŁA
ZIELONEGO
skutecznie łagodzi skórę, likwiduje
podrażnienia i zaczerwienienia

ZAKRES ŚWIATŁA
NIEBIESKIEGO

odpowiedni do cery tłustej,
problematycznej z widocznymi
porami, ze zmianami zapalnymi,
zaskórnikami i zmianami trądzikowymi

Botoluxe

zachowaj
młodość!

4. Rewitalizujący
przeciwzmarszczkowy
żel-eliksir do twarzy
Stymuluje funkcje ochronne skóry
twarzy, zwiększa jej zdolność
do samoistnej regeneracji. Odżywia,
uruchamia proces naturalnej
produkcji kolagenu i elastyny,
pomagając skórze uporać się
ze zmianami pojawiającymi się
wraz z wiekiem.
Kod: 14802, 40 g

PIELĘGNACJA TWARZY

Spełnij największe
życzenie –

2. Ekstra-nawilżający
przeciwzmarszczkowy
żel-eliksir do twarzy
Zapewnia skórze twarzy
długotrwałe nawilżenie
i odżywienie. Wzmacnia
płaszcz hydrolipidowy,
regeneruje mikrostrukturę
skóry. Wypełnia zmarszczki
od wewnątrz, czyniąc skórę
gładką, jędrną i elastyczną.
Kod: 14803, 40 g

100,00 PLN

100,00 PLN
SILNE
NAWILŻANIE

INTENSYWNA
REGENERACJA

Lekki żel wzbogacony
witaminami E i B3, trehalozą
i hialuronianem sodu, z
włóknami nawilżającymi z
wyciągów jedwabiu, aloesu,
portulaki i trehalozy.

Lekki żel wzbogacony
proteinami owsa, witaminą E
i hialuronianem sodu,
z kuleczkami hydrożelowymi
ze składników naturalnego
czynnika nawilżającego skórę –
laktozy i sacharozy.

3

3. Krem wypełniający
zmarszczki do skóry wokół
oczu
Pomoże przywrócić gładkość
skóry, wyrównując istniejące
zmarszczki i zapobiegając
powstawaniu nowych.
Kod: 14801, 10 g

4

2

NATYCHMIASTOWA
KOREKTA
ZMARSZCZEK

148,00 PLN

PRZED

PO

W składzie preparatu
znajduje się kompleks
wysokoaktywnych peptydów,
kwasu hialuronowego
i trehalozy.
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„FACEBUILDING“
DO TWARZY:

WYSOKIEJ JAKOŚCI
NAWILŻENIE
I BLASK

- zmniejsza widoczność
zmarszczek, spowalnia
procesy starzenia
- pomaga pozbyć się
drugiego podbródka
i poprawić owal twarzy
- poprawia ogólny stan skóry,
przywraca jej jędrność

„TRENINGI“ DLA CIAŁA:
- trenuje strefy problematyczne:
brzuch, talię i wewnętrzną
stronę ud

NASYĆ SWOJĄ
SKÓRĘ

- sprzyja rozbijaniu złogów
tłuszczu, zapobiega
obrzękom i cellulitowi
- przywraca skórze tonus
i pomaga poprawić
obwody ciała

OBRACAJĄCE SIĘ ROLKI,
dosłownie jak ręce
masażysty, chwytają między
siebie warstwę skóry
1. Masażer 3D do liftingu
skóry twarzy i ciała
Uniwersalny przyrząd, którego można
używać do masażu dowolnej
części ciała. Zwiększa działanie
kosmetyków.
Kod: 90187, 1 szt.

150,00 PLN
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2

1

WYSTARCZY

10-15
MINUT
DZIENNIE!

2. Esencja do twarzy z kolagenem
i algami morskimi
Wspaniale nawilża skórę, utrzymuje jej gęstość
i jędrność. Skład: wyciągi z brunatnic, kolagenu,
hialuronian sodu, trehaloza.
Kod: 10106, 30 ml

70,00 PLN

PIELĘGNACJA TWARZY

- BEZ KONSERWANTÓW
- NATYCHMIASTOWE WCHŁANIANIE
BEZ TŁUSTEGO POŁYSKU
- SZYBKIE I ZAUWAŻALNE REZULTATY
3. Odbudowujące serum
w kapsułkach do skóry wokół oczu
• nawilża, odżywia delikatną skórę
powiek i sprawia, że jest jedwabista
i miękka
• likwiduje ślady zmęczenia i stresu,
pomaga zlikwidować cienie pod
oczami
• przywraca skórze elastyczność
i wygładza zmarszczki
Kod: 10102, 36 szt. х 0,7 g

3

118,00 PLN

4. Regenerujące serum
w kapsułkach do twarzy
• sprzyja zmniejszeniu głębokości
zmarszczek, spowalnia proces
starzenia się skóry
• przywraca skórze jędrność,
poprawia jej koloryt i strukturę
• nawilża, chroni skórę przed
wolnymi rodnikami, wzmacnia
funkcje ochronne
Kod: 10101, 36 szt. х 0,7 g

109,50 PLN

NATYCHMIASTOWE
NAWILŻENIE SKÓRY

4
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BEZPIECZNA
ALTERNATYWA
DLA ZASTRZYKÓW

KROK 1:

MEZOKOKTAJL

za pomocą nasadki
dozującej nanieś kilka
kropel na opuszki
palców i rozprowadź
na oczyszczonej
skórze twarzy

KROK 2:

MIKROKAPSUŁKI

niewielką ilość nanieś
na opuszki palców
i wklepującymi ruchami
rozprowadź po
problematycznych miejscach
na skórze, na którą uprzednio
nałożony został mezokoktajl

SKŁADNIKI AKTYWNE
KOMPLEKSU:
1

EFEKT
LIFTINGU

- kolagen – „białko młodości“
- kolagen hydrolizowany – kolagen
o wyższym stopniu przyswajalności
- betaglukan – składnik stymulujący
odporność skóry
- glukozamina – składnik stymulujący
produkcję kolagenu
- kwas hialuronowy – środek intensywnie
nawilżający skórę

1. Lifting Effect Transdermal Complex
• przywraca sprężystość skóry i wyraźny owal twarzy
• stymuluje syntezę własnych włókien kolagenowych
• „podciąga“ skórę twarzy
Kod: 12201, 3 g /7 ml
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223,50 PLN

• stymuluje syntezę
kolagenu i elastyny
• zmniejsza ilość
i głębokość zmarszczek
• sprzyja likwidacji
przebarwień i blizn
• poprawia stan skóry

MEZOROLLER JEST IDEALNY DLA:
UTRZYMANIA MŁODEJ SKÓRY –
STYMULUJE SYNTEZĘ
KOLAGENU I ELASTYNY
UTRZYMANIA CIAŁA W FORMIE –
POMAGA ZMNIEJSZYĆ ROZSTĘPY
I CELLULIT
STWORZENIA IDEALNEJ FRYZURY –
STYMULUJE WZROST WŁOSÓW

2

MIKROIGŁY Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI STALI MEDYCZNEJ:
GRUBOŚĆ – jak ludzki włos
DŁUGOŚĆ – 0,5 MM – idealna
do zabiegów w warunkach domowych

2. Mezoroller
Kod: 90141, 1 szt.

215,00 PLN
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PIELĘGNACJA TWARZY

MEZOROLLER:

ZNAJ SWOJA CENĘ –
JESTEŚ NA WAGĘ
ZŁOTA!

MASKI
FOLIOWE

- ŁAGODNIE USUWA ZROGOWACIAŁE KOMÓRKI
- DAJE NATYCHMIASTOWY EFEKT LIFTINGU
- MA DZIAŁANIE ODMŁADZAJĄCE
- PRZYWRACA ŚWIEŻY, PROMIENNY KOLORYT

1. Oczyszczająca złota
maska foliowa do twarzy
Rozpieść swoją skórę
luksusową „złotą“ pielęgnacją!
Maska o delikatnej jedwabistej
strukturze otula skórę jak
płynne złoto, zapewnia
pełnowartościową troskę
i bardzo aktywny zabieg
oczyszczający. Ciesz się
blaskiem i młodą skórą!
Kod: 50116, 130 ml

62,50 PLN

1
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PŁATKI
DO POWIEK

PIELĘGNACJA TWARZY

ŚWIEŻOŚĆ
SPOJRZENIA!

2

DELIKATNA
SKÓRA
I WYPOCZĘTY
WYGLĄD

W 15 MINUT

2. Hydrożelowe płatki
pod oczy „Peptydowy miks“
Skóra na powiekach zdradza Twój wiek?
Czas to zmienić! Hydrożelowe płatki z
innowacyjnym kompleksem peptydowym
pomogą Tobie zlikwidować oznaki zmian
zachodzących z wiekiem. Skóra wokół oczu
znów jest jędrna.
Kod: 50114, 2 szt.

21,00 PLN
SPOSOBY
STOSOWANIA:

WALKA ZE
ZMARSZCZKAMI
I SIŃCAMI POD
OCZAMI

3

PRZECIW CIENIOM
POD OCZAMI
I OPUCHLIŹNIE

PRZECIW
ZMARSZCZKOM
MIĘDZY BRWIAMI

WYGŁADZENIE
ZMARSZCZEK
MIMICZNYCH

MNIEJSZA
WIDOCZNOŚĆ
„KURZYCH
ŁAPEK“

MNIEJSZA
WIDOCZNOŚĆ
ZMARSZCZEK
NA CZOLE

ZMNIEJSZAMY
WIDOCZNOŚĆ
„PIERŚCIENI
WENUS“

3. Hydrożelowe płatki
pod oczy „Algi organiczne“
Niepokoi Cię zmęczony wygląd i worki pod oczami?
Chcesz się pozbyć „kurzych łapek“? Hydrożelowe
płatki pomogą Tobie odświeżyć spojrzenie
i przywrócić sprężystość delikatnej skóry pod oczami!
Kod: 50115, 2 szt.

21,00 PLN
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SPA technology

ODNOWA, ROZJAŚNIENIE
I ODMŁODZENIE
PEREŁKA DLA ROZJAŚNIANIA
SKÓRY I REGENERACJI KOMÓREK!
1. Maska rozpuszczalna do twarzy „Perłowy puder”
Zwiększa elastyczność skóry, odświeża ją, rozjaśnia,
koryguje owal twarzy.
Kod: 50224, 100 g

100%

Z NATURALNYCH
PEREŁ

31,00 PLN

ZRÓB
MASECZKĘ
OCZYSZCZAJ
SKÓRĘ
WEŹ „PERŁOWĄ
KĄPIEL“
WZBOGACAJ
KOSMETYKI
DODAWAJ
DO PASTY DO
ZĘBÓW

1
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PRZED

PO

PRO COMFORT:

DLA KOMFORTU TWOJEJ SKÓRY

MASKI
MOULAGE

PIELĘGNACJA TWARZY

2. Maska odmładzająca do twarzy i szyi
„Koenzym Q10”
- ma działanie przeciwutleniające
- spłyca zmarszczki, poprawia napięcie
i elastyczność skóry.
Kod: 52903, 1 szt.
3. Maska nawilżająca do twarzy i szyi
„Kwas hialuronowy”
- regeneruje i wzmacnia barierę ochronną skóry
- likwiduje uczucie suchości i ściągnięcia, poprawia
strukturę i napięcie skóry.
Kod: 52901, 1 szt.

3

4

14,50
PLN

2

4. Maska rewitalizująca do twarzy i szyi „Lingzhi”
- odżywia, nawilża i poprawia kolor cery
- chroni komórki przed przedwczesnym starzeniem.
Kod: 52902, 1 szt.

Skuteczny lifting
JAK DZIAŁAJĄ MASKI ZŁUSZCZAJĄCE?
- USUWAJĄ ZROGOWACIAŁĄ WARSTWĘ KOMÓREK
- GŁĘBOKO OCZYSZCZAJĄ
- MAJĄ DZIAŁANIE „NATYCHMIASTOWEGO LIFTINGU“

MASKI
FOLIOWE

5. Maska złuszczająca do twarzy Aloes
Głęboko oczyszcza pory, likwiduje tłusty połysk,
sprzyja redukcji zaskórników, zapewnia efekt
„natychmiastowego liftingu”.
Kod: 50201, 80 g

39,50 PLN

6. Maska złuszczająca z wyciągiem z łożyska
Usuwa obumarłe komórki skóry. Wyrównuje kolor i owal twarzy.
Kod: 50202, 80 g

39,50 PLN

5

6
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Skin Triumph
1. Maska do twarzy typu beauty z owocem granatu
Regeneracja i lśniąca młodość.
Kod: 54105, 1 szt.

11,50 PLN
MASKI
MOULAGE

2. Maska do twarzy typu beauty z algami morskimi
Nawilżenie i świeżość.
Kod: 54104, 1 szt.

11,50 PLN

3. Maska upiększająca do twarzy
„Lawendowa Prowansja“
„Spokój“ i świeżość dla wymagającej skóry.
Kod: 54108, 1 szt.

11,50 PLN

4. Maska do twarzy typu beauty „Terapia winem”
Jędrność i elastyczność skóry dojrzałej.
Kod: 54103, 1 szt.

11,50 PLN

5. Maska upiększająca do twarzy
„Koktajl aminokwasowy“
Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa
wzmacniająca skórę.
Kod: 54106, 1 szt.

11,50 PLN

6. Węglowa maska upiększająca do twarzy
„Czarny brylant“
Łagodne oczyszczanie cery tłustej, mieszanej
i skłonnej do występowania zmian trądzikowych.
Kod: 54107, 1 szt.

12,50 PLN

52

NATURALNY BLASK
I GŁADKA SKÓRA!

1
2
3

4
5
6
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PIELĘGNACJA TWARZY

1. Kremowa maska nawilżająca do twarzy „Aloes”
Odkrycie dla osób, które walczą z niedoskonałościami cery suchej lub tłustej.
- nawilża, likwiduje procesy regeneracji
- łagodzi, likwiduje zaczerwienienia, przywraca świeży wygląd.
Kod: 50109, 35 g

KREMOWE
MASKI

17,50 PLN

1

DZIEŃ

2. Kremowa maska odświeżająca do twarzy „Woda lodowcowa”
„Łyk wody“ dla odwodnionej lub dojrzałej skóry.
- odświeża, nawilża i przywraca skórze życiowe siły
- poprawia napięcie skóry, zwiększa elastyczność.
Kod: 50110, 35 g

17,50 PLN

3. Kremowa maska odbudowująca do twarzy „Eliksir morski”
Uniwersalna pielęgnacja odpowiednia do każdego typu skóry i wieku.
- ma działanie regenerujące i antyoksydacyjne
- reguluje aktywność gruczołów łojowych, nawilża,
odżywia i wzmacnia skórę.
Kod: 50111, 35 g
3

2

17,50 PLN

CODZIENNA EKSPRESOWA REGENERACJA:
NAŁADUJ SKÓRĘ ENERGIĄ NA CAŁY DZIEŃ
PIELĘGNACJA NA NOC: ROZLUŹNIJ NAPIĘTĄ
SKÓRĘ PO CIĘŻKIM DNIU
4. Kremowa maska do twarzy „Nieszpułka”
Pomaga przy młodzieńczych problemach z cerą, łagodzi skórę wrażliwą
i odbudowuje dojrzałą.
- odżywia, tonizuje i ujędrnia skórę
- stymuluje procesy wymiany i spowalnia procesy starzenia
Kod: 50105, 18 g

9,00 PLN

NOC

5. Kremowa maska do twarzy „Winogrono”
Tonizuje, normalizuje produkcję sebum. Jest idealna zarówno dla
zwiotczałej, jak i problematycznej i tłustej cery
- odświeża i odmładza, tonizuje i napina
- regeneruje komórki skóry.
Kod: 50104, 18 g

4

9,00 PLN

6. Kremowa maska do twarzy „Zielona herbata”
Dla każdego wieku i typu skóry
- złagodzi wrażliwą skórę i wygładzi niedoskonałości tłustej cery
- odżywi młodą skórę, dojrzałej nada tonus
Kod: 50101, 18 g
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9,00 PLN

5
6

KREM
„SENSACJA“

PIELĘGNACJA TWARZY

TO IDEALNA BAZA
POD TWÓJ MAKIJAŻ!

- WIDOCZNY EFEKT LIFTINGU
- ZAUWAŻALNE WYGŁADZENIE ZMARSZCZEK
- IDEALNY MAKIJAŻ
BAZA POD MAKIJAŻ

+

KREM KORYGUJĄCY

Z INNOWACYJNYM
KOMPLEKSEM
PEPTYDOWYM

MATRIXYL® 3000
7. Krem do twarzy na dzień „Sensacja”
Odpowiedni do cery normalnej i skłonnej do przetłuszczania się.
Nakładaj go na twarz i inne strefy wymagające udoskonalenia.
Skład: kompleks peptydowy, jedwab hydrolizowany,
wyciąg z portulaki, hialuronian sodu, betaglukan.
Kod: 10105, 10 ml

38,50 PLN

7
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„CIEPŁY“

ODCIEŃ DLA
JASNEJ CERY

1

1. Pędzel
do makijażu 3 w 1
Kod: 90194, 1 szt.

92,50 PLN
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KOMPLEK SOW Y MAKIJA Ż
Z WIELOFUNKC YJNYM GADŻETEM BE AUT Y!
DUŻY PĘDZEL
- do nakładania/
rozprowadzania
pudru lub różu
do policzków

PĘDZEL-GĄBKA
- do nakładania
podkładu
i bazy pod
makijaż

MAŁY PĘDZELEK
ZE ŚCIETĄ KOŃCÓWKĄ
- do nakładania pomadki i błyszczyka
do ust oraz cieni do powiek
- do tuszowania brwi i malowania
kresek na powiekach

2
CIEPŁY ODCIEŃ DLA
JASNEJ CERY

- JEST TRWAŁY W KAŻDYCH
WARUNKACH
POGODOWYCH
- LEKKI I NATURALNY
PODKŁAD, BEZ EFEKTU
MASKI!

KOSMETYKA KOLOROWA

- PODKŁAD TYPU CUSHION

2. Korygujący podkład
tonujący DD typu cushion
Kod: 80909/00, 15 g

175,00 PLN
3
ŚREDNIO INTENSYWNE
KRYCIE, IDEALNE DLA
CERY NORMALNEJ

3. Korygujący podkład tonujący
DD typu cushion
Nawilżanie i staranna pielęgnacja, ochrona
antyoksydacyjna, UV i UVA
Kod: 80909/01, 15 g

175,00 PLN
4
IDEALNY DLA
CERY SKŁONNEJ DO
PRZETŁUSZCZANIA SIĘ

4. Korygujący podkład tonujący
DD typu cushion do cery tłustej
- idealnie równy i matowy odcień cery
przez cały dzień nawet w strefie T
- komfortowe nakładanie, idealne
dostosowanie do koloru cery
- 100% zamaskowane niedoskonałości
i drobne zmarszczki
Kod: 80913, 15 g

175,00 PLN

3
w
1:
Idealny odcień +

nawilżanie + ochrona
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2

Wygodny
aplikator

2. Wydłużający tusz do rzęs Mega Lash-Extension
Kod: 80130, 7,6 g

Silikonowa szczoteczka
dla wyjątkowego wydłużenia

73,00 PLN
1. Kredka do brwi
Kod: 80906, 0,35 g

48,00 PLN
3
brązowy

ton 01

grafitowy

ton 02

1

Praktyczna
szczoteczka

4.Wzmacniające
serum do rzęs i brwi
Zdrowa alternatywa dla
przedłużanych i doklejanych rzęs.
- przyśpiesza wzrost rzęs
- zwiększa objętość i gęstość
- nadaje się do odbudowy brwi
Kod: 80916, 5 ml

99,50 PLN

3. Modelujący tusz do rzęs „City Style”
Kod: 80402, 6 ml

74,00 PLN

e
i
n
e
z
r
j
o
Sp szłość
w przy

Szczoteczka silikonowa
do idealnego rozczesywania
i podkręcania rzęs

5. Tusz Galaxy Volume 5D
Pełni jednocześnie funkcje pięciu produktów.
Kod: 80129, 11,5 g

103,00 PLN

Zacznij teraz:

- ZASTOSUJ WZMACNIAJĄCE SERUM DO RZĘS I BRWI
- NAUCZ SIĘ WŁOSKOWEJ TECHNIKI MAKIJAŻU BRWI DZIĘKI
AUTOMATYCZNEJ KREDCE DO BRWI
- NIE BÓJ SIĘ SWOJEGO NATURALNEGO KSZTAŁTU BRWI
- ZAPOMNIJ O PĘSECIE

5 EFEKTOW

W JEDNYM PRODUKCIE:

4
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Z KOMPLEKSEM
PEPTYDOWYM

WKPEP®
PRO-LASH

- objętość bez obciążenia
- idealnie rozdzielone rzęsy
- trwałe podkręcenie
- niewiarygodna długość
- staranna pielęgnacja

5

Bądź na topie!
59
KOSMETYKA KOLOROWA

Kluczem do perfekcyjnie
wykonanego naturalnego
makijażu jest właściwe
cieniowanie. Graficzne, dobrze
zdefiniowane linie są nie
do przyjęcia w naturalnym
makijażu, ale gładkie, gradienty
i cieniowanie są tym, czego
potrzebujesz!

Aplikator
do blendowania

IDEALNE
ODCIENIE
DLA NATURALNEGO
MAKIJAŻU!

WKRÓTCE

ton 01

Nowa kredka z miękką końcówką
i specjalnym aplikatorem blendującym
pomogą stworzyć stylowy i efektowny
makijaż. Nadaje się również
do makijażu brwi.

1

ton 02
Miękka końcówka
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Uniwersalne naturalne
odcienie

1. Kredka do oczu i brwi
Kredka o przyjemnych, naturalnych odcieniach pomoże
stworzyć piękny, naturalny i długotrwały makijaż brwi
i oczu.
Kod: 80919, 1 szt.

2. Eyeliner „City Style”
Wygodny aplikator
do wykonania precyzyjnych
konturów. Łatwa i szybka
aplikacja.
Kod: 80407, 2 g
KOSMETYKA KOLOROWA

35,50 PLN

3. Kredka do ust
i oczu „Pro Visage”
Nie rozciąga cienkiej skóry.
Kod: 80904, 1 szt.

11,00 PLN

4
2

3

4. Patyczki higieniczne
z bambusa
Niezbędna rzecz w każdej
kosmetyczce!
Kod: 980168, 100 szt.

11,00 PLN
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EXTRA BALSAM

do ust przeciw
opryszczce!

1. Extra balsam do ust
Kod: 86308, 4,2 g

2. Balsam owocowy
do ust „Jabłko”
Kod: 80112/02, 3,5 g

30,00 PLN

DLA MĘŻCZYZN
I KOBIET
3. Balsam owocowy
do ust „Wanilia”
Kod: 80112/03, 3,5 g

Kosmetyk do użytku osobistego:
- nawilża, zmiękcza i odżywia skórę ust
- zawiera składniki, chroniące
przed infekcją i wirusami,
zmniejszające uczucie pulsowania
- sprzyja gojeniu się pęknięć i uszkodzeń
- może pełnić funkcję dobrego środka
profilaktycznego przeciw opryszczce
- odpowiedni do skóry normalnej
i z problemami

4. Balsam owocowy
do ust „Brzoskwinia”
Kod: 80112/09, 3,5 g

5. Balsam owocowy
do ust „Truskawka”
Kod: 80112/07, 3,5 g

Skład balsamu:
- olejki eteryczne eukaliptusa,
drzewa herbacianego, jodły
syberyjskiej, mięty

6. Balsam owocowy
do ust „Wiśnia”
Kod: 80112/05, 3,5 g

- tłuste olejki z lnicznika, kokosa,
rącznika, soi i słonecznika
- kompleks Tocobiol® (kompleks
tokoferolu + fitosteryna + skwalen)
- kompleks Vitamin A-Palmitate Care
- witamina E, pantenol
1
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7. Balsam owocowy
do ust „Malina”
Kod: 80112/08, 3,5 g

SZYBKA POMOC DLA SUCHYCH
I SPIERZCHNIĘTYCH UST
2

PRODUKTY HIGIENICZNE

8. Balsam do ust
Natychmiastowa ulga dla suchych i spierzchniętych
ust. Skład: jodła, kakao, masło shea, olej z rokitnika,
ekstrakt z nagietka, kamfora, wosk pszczeli i wosk
karnauba, witamina E, lanolina, mentol.
Kod: 84713, 4,5 g

29,50 PLN

3

4

5

KAŻDY
OWOCOWY
BALSAM DO UST

17,50 PLN

6

7
8

- zapobiegają suchości i pierzchnięciu ust
- chronią przed negatywnym wpływem czynników
zewnętrznych
- zmiękczają i nawilżają
- nadają lekki połysk i delikatny zapach
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SKUTECZNE GOLENIE
Z MAKSYMALNYM KOMFORTEM!

PRODUKTY
DLA ZDROWIA MĘŻCZYZNY
zobacz na str. 138-139

STWORZONE
Z UWZGLĘDNIENIEM
SPECYFIKI MĘSKIEJ SKÓRY!

NOWOŚĆ
1. Balsam regeneracyjny po goleniu
• natychmiast łagodzi podrażnioną skórę
i likwiduje zaczerwienienia
• zmniejsza suchość skóry po goleniu
• łagodzi i daje uczucie komfortu
Kod: 10131, 170 ml

100,00 PLN

1
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ZAWIERAJĄ SREBRO KOLOIDALNE –
skuteczny środek antyseptyczny, który jest szczególnie
ważny dla mężczyzn, borykających się z nadmiernym
wydzielaniem potu

3. Szampon ze srebrem dla mężczyzn
Kontrola nadmiernego przetłuszczania
się przy korzeniach, ochrona skóry
przed podrażnieniami, mocne
i zdrowe włosy – w jednej butelce!
Kod: 20150, 250 g

PONAD

85 %

2. Krem do golenia
Szybko zmiękcza zarost, zapewnia łatwy
poślizg ostrza, likwiduje uczucie dyskomfortu,
daje uczucie chłodu.
Kod: 10127/10130, 150 ml

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

49,50 PLN

4. Żel pod prysznic ze srebrem
dla mężczyzn
Zapewnia skuteczną ochronę skóry
przed bakteriami i podrażnieniami,
ma działanie odświeżające i trwały
zapach świeżości.
Kod: 30133, 250 g

77,00 PLN

DLA MĘŻCZYZN

INTENSYWNY
POKAZ
MĘSKIEGO
CHARAKTERU!

49,50 PLN

NOWOŚĆ

5. Krem do rąk dla
mężczyzn
Specjalny krem
regenerujący do bardzo
suchej i zgrubiałej skóry
rąk. Zmiękcza
i odżywia, chroni przed
pękaniem i pierzchnięciem.
Kod: 40129, 75 g

4

3

2

19,50 PLN
5
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KRYSZTAŁOWY

DEZODORANT66

DLA NIEJ I DLA NIEGO!

BEZ

- nie tylko maskuje, ale likwiduje przyczynę
nieprzyjemnego zapachu jaką są bakterie
- odświeża skórę, nie zaburzając pracy
gruczołów potowych
- likwiduje świąd i zaczerwienienia
- łagodzi podrażnioną skórę po goleniu
- nie pozostawia śladów na ubraniach

ALKOHOLU
BARWNIKÓW

1. Sztyft kryształowy
“Natural Viel”
Bez zapachu. Odpowiedni
dla kobiet oraz mężczyzn.
- łagodzi swędzenie
i zaczerwienienie po
ukąszeniach owadów
- usuwa nieprzyjemny zapach
z rąk (od czosnku, ryb itp.)
- można używać do stóp
Kod: 30101, 60 g

WZÓR NA OSZCZĘDZANIE

1

=

DEZODORANT
TIANDE

5-7

PRODUKTY HIGIENICZNE

AŁUNIT:

„ZWYKŁYCH”
DEZODORANTÓW

=

69,50 PLN

1
ZMOCZ KRYSZTAŁ
WODĄ

2
NANIEŚ NA WCZEŚNIEJ
OCZYSZCZONĄ SKÓRĘ

100%
NATURALNY
PRODUKT

2

2. Dezodorant do ciała w sprayu
„Naturalny ałunit i szałwia”
Zawiera aktywny ziołowy kompleks
mineralny składający się z ałunitu,
ekstraktu szałwii i organicznego
cynku.
Kod: 30115, 100 ml

69,50 PLN
1

67

PODWÓJNY EFEKT: UŻYWAJ ZARÓWNO PASTY DO ZĘBÓW, JAK I SZCZOTECZKI PRODENTAL!

Zdrowie jamy ustnej,
powierz
„profesjonalistom“!
1. Pasta do zębów „ProDental”
• delikatnie usuwa osad nazębny
• korzystnie wpływa na odżywianie tkanek
przyzębia, wzmacniając tkanki dziąseł
Kod: 60143, 120 g

114,50 PLN

SKŁAD:

sh-Polypeptide-1, wyciąg
z rumianku, lukrecji, korzenia
żeń-szenia, olej z pestek winogron,
mięty, wyciąg z miodu, mentol.
Nie zawiera fluoru!

* Badanie przeprowadzono w siedzibie Pierwszej Filii
Uniwersytetu Stomatologicznego Jinan University.

ZMNIEJSZA KRWAWIENIE
DZIĄSEŁ DO 10 RAZY,
PŁYTKĘ NAZĘBNĄ W 3,5 RAZA*!
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1
2

2. Szczoteczka do zębów „ProDental“
Kod: 980148, 1 szt.
01 Różowa 02 Niebieska 03 Zielona 04 Pomarańczowa

34,50 PLN

- Włoski szczoteczki z polimeru nowej generacji
- Skuteczne usuwanie nalotu bakteryjnego bez szkody dla szkliwa
- Główkę szczoteczki można zdjąć i założyć pod innym kątem dla komfortu
czyszczenia zębów położonych w dalszej części jamy ustnej

ZADBAJ O PIĘKNE ZĘBY ZWALCZAJĄC: KAMIEŃ NAZĘBNY

OSAD

STANY ZAPALNE DZIĄSEŁ

PRÓCHNICĘ

Przywraca naturalną
biel i poleruje szkliwo.
Usuwa trwały nalot
od papierosów.
PRODUKTY HIGIENICZNE

4
Przywraca naturalny kolor
zębów u amatorów kawy
i innych produktów,
mających wpływ na barwę
szkliwa.

Zawiera substancje
ścierające podobne pod
względem biologicznym
do szkliwa zębów, nie
zawiera utleniaczy
i innych wybielaczy
chemicznych.

5

6
3

PROFESJONALNA
FORMUŁA:
ALTERNATYWA
DLA CZYSZCZENIA
ZA POMOCĄ
ULTRADŹWIĘKÓW!
7

Świeży oddech i zdrowe zęby!
3. Pasta do zębów
„Extra White PRO”
Zalecamy stosować
pastę „Extra White PRO”
1-2 razy w tygodniu.
Kod: 60146, 60 g

27,50 PLN

4. Żel do zębów „Naturalna
sól bambusowa“
• chroni przed
powstawaniem
kamienia nazębnego
• pomaga usuwać
stany zapalne dziąseł
Kod: 60141, 120 g

29,50 PLN

5. Żel do zębów
„Płynny wapń“
• pomaga zmniejszyć
nadwrażliwość zębów
• hamuje powstawanie
i rozwój próchnicy
Kod: 60140, 120 g

29,50 PLN

6. Pasta do zębów
„Zielona herbata
+ żeń-szeń sanchi“
• wzmacnia dziąsła
• chroni przed próchnicą
oraz powstawaniem
osadu nazębnego
Kod: 60144, 120 g

34,50 PLN

7. Pasta do zębów
„Naturalna perła
oceaniczna“
• usuwa osad nazębny
• pomaga zachować
biel szkliwa
Kod: 60142, 120 g

29,50 PLN
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Dr. Taiga

Ochrona jamy ustnej
przed bakteriami

100%

NATURALNY PROPOLIS
O WYSOKIM STOPNIU
OCZYSZCZENIA

1. Spray ziołowy z propolisem
odświeżający oddech
Ma korzystne działanie na jamę ustną, na
długo odświeża oddech i dodaje pewności
siebie. Nie tylko odświeża oddech, ale też
usuwa przyczynę nieprzyjemnego zapachu!
Bez alkoholu, na bazie wody. Skład: propolis,
szczodrak, bergenia.
Kod: 65901, 50 ml

PROPOLIS:

68,50 PLN

PIELĘGNACJA JAMY
USTNEJ – sprzyja likwidacji
stanów zapalnych, ma działanie
wspomagające gojenie ran

2. Ziołowy płyn do płukania jamy ustnej
Składniki aktywne zawarte w składzie
produktu sprzyjają:
• profilaktyce próchnicy i parodontozy
• zwalczaniu bakterii i nieprzyjemnego
zapachu
• poprawie stanu dziąseł i pozostawieniu
świeżego oddechu na długo
Kod: 65905, 250 ml

WALKA Z BAKTERIAMI
CHOROBOTWÓRCZYMI –
hamuje rozwój
mikroorganizmów
PRODUKT O MIEJSCOWYM
DZIAŁANIU ANTYSEPTYCZNYM –
tymczasowo łagodzi ból

42,50 PLN
BEZ

alkoholu,
na bazie wody

3. Szczoteczka do zębów
„Węgiel bambusowy“
• łagodnie oczyszcza, poleruje
szkliwo zębów i masuje dziąsła
• jest odpowiednia przy
nadwrażliwości zębów i osłabionych
dziąsłach
• usuwa nalot bakteryjny nawet
w miejscach trudno dostępnych
Kod: 90175, 1 szt.

35,00 PLN
OSZCZĘDNY

- 250

ROZPYLEŃ
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1

4. Wybielająca, ziołowa pasta
do zębów z węglem i ziołami tajgi
- pomaga przywrócić zębom naturalną biel
- usuwa osad nazębny z tytoniu,
herbaty i kawy
- zachowuje świeżość oddechu
- odpowiedni dla wrażliwych dziąseł
Kod: 45910, 120 g

55,50 PLN

PRODUKTY HIGIENICZNE

SUPER MIĘKKIE
WŁOSKI SZCZOTECZKI
Z NATURALNYM
WĘGLEM DRZEWNYM!

4

2

3

Poczuj

świeżość tajgi!
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Wybór na korzyść
natury!

SERIA ZIOŁOWA
STWORZONA NA BAZIE
WYCIĄGÓW Z DZIKO
ROSNĄCYCH ZIÓŁ TAJGI.

BEZ
BARWNIKÓW

1. Ziołowy krem regenerujący do rąk
Wspaniale zmiękcza, odżywia
i nawilża suchą, przesuszoną od wiatru
i łuszczącą się skórę. Odbudowuje
uszkodzoną barierę hydrolipidową.
Kod: 45909, 80 g

SILIKONÓW

22,50 PLN

2. Ziołowy krem do stóp „DeoControl“
Pomoże rozprawić się z nadmierną
potliwością stóp, zapobiegnie
nieprzyjemnemu zapachowi i podaruje
uczucie świeżości. Ziołowy krem
przywróci miękkość suchym stopom!
Kod: 45907, 80 g

26,00 PLN

3. Ziołowy krem do rąk
„Relaks i nawilżenie“
Głęboko nawilża i zmiękcza skórę,
przywracając jej tonus. Likwiduje
zmęczenie i dyskomfort przy
intensywnym wysiłku fizycznym.
Kod: 45908, 80 g

22,50 PLN

3

1
2
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KREM W SASZETCE –
WYKORZYSTAJ DO OSTATNIEJ KROPLI

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU
PIELĘGNACJA CIAŁA

1 SASZETKA =
20–30 ZASTOSOWAŃ

Altai Sacral

4. Krem do stóp
„Sezam i olejek miętowy“
Zmiękcza i nawilża skórę,
nadaje jej świeżość i lekkość.
Skład: olejek sezamowy,
olejek miętowy, cząsteczki
NMF (naturalnego czynnika
nawilżającego skórę),
kwas salicylowy i linolowy.
Kod: 40116, 75 ml

5
6

18,50 PLN
4

7
5. Zmiękczający krem do rąk „Slaviton”
Daje Twoim dłoniom przyjemne ciepło, czyni skórę delikatną
i elastyczną nawet na łokciach. Zawiera kompleks składników
poprawiających krążenie.
Kod: 44411, 30 g

9,50 PLN

Delikatność
w każdym dotyku

6. Kompleksowy krem do rąk i nóg „Łąkowe trawy”
Nawilża i regeneruje skórę rąk i nóg,
nadaje jej lekki ziołowy zapach.
Kod: 44412, 30 g

8,50 PLN

7. Odżywczy krem do rąk z rokitnikiem
Intensywnie odżywia i nawilża skórę rąk, sprzyja jej
regeneracji i odmłodzeniu.
Kod: 44410, 30 g

8,50 PLN
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Spatechnology

HIT

1. Zestaw do pielęgnacji rąk
„Miodowa brzoskwinia“
Skuteczne trio dla delikatnych dłoni:
- peeling brzoskwiniowy
- sól do ciała miodowa brzoskwinia
- nawilżający krem do rąk brzoskwiniowy
Kod: 40202, 12 g + 50 g + 15 g

korporacji
w miniformacie!

WKRÓTCE
74

Zabieg SPA dla delikatnych rąk!
PIELĘGNACJA CIAŁA

O zapachu brzoskwini

1

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Usuń zrogowaciałe komórki za pomocą
peelingu. Peeling starannie oczyści
i przygotuje skórę do kolejnych etapów
pielęgnacji.

Zrób masaż solą, która głęboko
oczyści skórę, nasyci ją minerałami,
uruchomi proces regeneracji, podaruje
jej gładkość i elastyczność. Wyciąg
z brzoskwini regeneruje, zmiękcza
i odżywia skórę.

Nałóż krem do rąk,
aby intensywnie
je nawilżyć. Krem zmiękcza,
zwiększa elastyczność
i odmładza skórę.

SKŁAD: wyciąg z brzoskwini, kwas
jabłkowy AHA, aminokwasy kolagenu

SKŁAD: sól morska, wyciąg z brzoskwini

SKŁAD: olejek z brzoskwini, olej sojowy,
witamina E i pantenol
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1

Usuń zrogowaciałe
komórki za pomocą
żelowego peelingu
z kwasami
owocowymi.

2

Zrób masaż skóry
peelingiem solnym,
który nasyci ją
minerałami i
podaruje gładkość.

3

Nałóż krem nawilżający
z proteinami jedwabiu
dla intensywnej
regeneracji.

ZESTAWU WYSTARCZY
NA
ZABIEGÓW SPA

48

lub na pół roku przy
stosowaniu 2 razy
w tygodniu.
1. Zestaw „Jedwabna doskonałość“
Kod: 43302, 120 g + 150 g + 80 g

107,50 PLN

2. Krem parafinowy do rąk
z cennymi olejkami
Kod: 40201, 75 ml

47,50 PLN

3. Pilnik do polerowania paznokci
- poleruje paznokcie nadając im lustrzany połysk
- chroni krawędź paznokcia
- zapewnia efekt lakieru żelowego
Przy cienkiej i delikatnej płytce paznokcia, pilnik
należy używać, zachowując szczególną ostrożność.
Kod: 90200, 1 szt.

45,00 PLN

4. Pilnik-polerka do pedicure
- delikatnie i skutecznie usuwa zgrubiałą
warstwę skóry, suche modzele i nagniotki
- umożliwia wykonanie zabiegu zarówno
na sucho, jak i na mokro
Kod: 90204, 1 szt.

69,50 PLN
1
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Parafinoterapia –

DELIKATNE DŁONIE

dwiema rękami na “TAK”!

PIELĘGNACJA CIAŁA

Idealny manicure

- REGULACJA RÓWNOWAGI
HYDROLIPIDOWEJ, ZAPOBIEGANIE
ODWODNIENIU SKÓRY
- OCHRONA PRZED NEGATYWNYM
WPŁYWEM CZYNNIKÓW
ZEWNĘTRZNYCH

- WZMOCNIENIE PAZNOKCI I ZMNIEJSZENIE ICH
ŁAMLIWOŚCI
- ZMIĘKCZANIE SKÓREK
- MNIEJSZA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA
ZADZIORÓW

SKŁAD:
OLEJEK BRZOSKWINIOWY – poprawia jędrność
i elastyczność skóry, wspomaga gojenie skaleczeń
OLEJEK BABASSU – zmiękcza, nawilża i chroni skórę
przed odwodnieniem
OLEJEK Z DRZEWA MASŁOWEGO – regeneruje, chroni
przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych
WITAMINA Е – pomaga na długo zachować młodą skórę

NOWOŚĆ

ZABIEG SPA NA DŁONIE
W WARUNKACH DOMOWYCH
KROK 1. Oczyść skórę dłoni (stosując sól od korporacji).
KROK 2. Nałóż na dłonie krem parafinowy.
KROK 3. Załóż jednorazowe rękawiczki celofanowe.
KROK 4. Po upływie 20 minut usuń pozostałości kosmetyku
za pomocą peelingu solnego lub suchej chusteczki.
KROK 5. Nałóż ulubiony krem do rąk.

2

NACIĘCIA WYKONANE TECHNIKĄ LASEROWĄ
DLA MAKSYMALNEJ SKUTECZNOŚCI

3

NOWOŚĆ

4

Idealny
manicure
i pedicure!

Podążaj za trendami:
naturalne paznokcie są
bardzo modne!

- WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKŁO:
bezpieczne dla naturalnych paznokci i skóry
- STWORZONE PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII
LASEROWEJ: specjalne nacięcia zapewniają
maksymalną skuteczność
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1. Krem do rąk
„Słoneczne oliwki”
Przywraca skórze rąk miękkość
i elastyczność. Olejek oliwkowy
odżywia i nawilża.
Kod: 40109, 80 g

10,00 PLN

1

2. Odmładzający krem
do rąk z ekstraktem z Lingzhi
Zapewnia intensywną
pielęgnację skóry rąk, nadaje jej
sprężystość, poprawia jędrność.
Ekstrakt z grzyba Ganoderma
spowalnia proces starzenia się
skóry, przyspiesza jej regenerację.
Kod: 40106, 80 ml

27,50 PLN

Delikatne

2

dłonie
7

3. Mleczny krem do rąk
Dla idealnie miękkiej
i delikatnej skóry.
Kod: 40101, 80 ml

5. Krem do rąk „Złoty żeń-szeń”
Odżywia, zmiękcza i chroni skórę rąk przed
czynnikami zewnętrznymi. Ekstrakt z żeń-szenia
odmładza skórę, poprawiając jej elastyczność.
Kod: 40111, 80 g

12,50 PLN

3
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17,00 PLN

4. Krem do rąk z placentą i perłami
Sprzyja aktywnej regeneracji komórek,
rozjaśnia i wyrównuje koloryt skóry rąk.
Kod: 40104, 80 ml

6

17,00 PLN

4

6. Odżywczy krem do rąk z mlekiem owczym
Unikalne połączenie właściwości odżywczych
i nawilżających dla zadbanej skóry rąk.
Kod: 40105, 80 ml

17,00 PLN

5

7. Regenerujący krem do rąk z ekstraktem z Aloe Vera
W składzie kremu znajduje się Aloe Vera – doskonały
ziołowy nawilżacz. Zapobiega suchości i łuszczeniu się
skóry rąk.
Kod: 40102, 80 ml

12,50 PLN

Piękno rąk pod ochroną!
PIELĘGNACJA CIAŁA

- CHRONI SKÓRĘ DŁONI
PODCZAS SPRZĄTANIA,
REMONTU, PRAC
DOMOWYCH I NA DZIAŁCE

NOWOŚĆ

- UŁATWIA PÓŹNIEJSZY
PROCES MYCIA SKÓRY

- ZAPEWNIA OCHRONĘ
PRZECIWBAKTERYJNĄ
DŁONI
- MA DZIAŁANIE
ZMIĘKCZAJĄCE SKÓRĘ,
ZAPOBIEGA UTRACIE WODY

- LIKWIDUJE NADMIERNĄ
POTLIWOŚĆ DŁONI
(MOŻNA STOSOWAĆ POD
RĘKAWICZKI OCHRONNE).

8. Krem ochronny
do rąk Płynne rękawiczki
Szybko się wchłania, pozostawiając
na dłoniach delikatną warstwę
ochronną, która nie podrażnia skóry
i nie powoduje uczucia ściągnięcia.
Po upływie kilku minut nie będziesz
jej czuć. Te „biorękawiczki“ chronią
skórę i pozwalają jej oddychać.
Krem można z łatwością zmyć wodą.
Kod: 40125, 50 g

22,50 PLN

OCHRONA:
ZAWIERA GUMĘ CELULOZOWĄ
I SKROBIĘ KUKURYDZIANĄ, KTÓRE
ZAPOBIEGAJĄ ZANIECZYSZCZENIU
SKÓRY.
OCZYSZCZANIE:
ZAWIERA SKŁADNIKI MYJĄCE
POCHODZENIA ROŚLINNEGO.
PIELĘGNACJA:
PANTENOL I WYCIĄG Z ALOESU DLA
REGENERACJI I NAWILŻENIA.
8
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1

2

3

Efekt
odświeżający

Działanie
rozluźniające

Działanie
antyseptyczne

Czas
ciepłych

kąpieli!
1. Kąpiel solna do stóp „Chińskie zioła”
Kod: 41322, 50 g

80

10,00 PLN

2. Kąpiel solna do stóp „Lawenda”
Kod: 41321, 50 g

9,00 PLN

3. Kąpiel solna do stóp
„Drzewo herbaciane”
Kod: 41320, 50 g

9,00 PLN

38,50 PLN

5. Krem pielęgnacyjny na
popękane pięty
Zapomnij o pęknięciach oraz suchej
i zgrubiałej skórze pięt. Ciesz się ich
gładkością i delikatnością!
Kod: 40120, 40 g

Efekt rozgrzewający

KROK 1.
KOMPLEKS TERMOAKTYWNY –
efekt rozgrzewający.
KROK 2
KOMPLEKS ODŚWIEŻAJĄCY –
regulacja wydzielania potu.

PIELĘGNACJA CIAŁA

4. Kąpiel rozgrzewająca do stóp
Składniki aktywne kąpieli
pomogą zapobiec sezonowym
przeziębieniom i wzmocnią
organizm!
Kod: 42302, 24/38/10 g

KROK 3
MASAŻ Z OLEJKAMI –
zmiękczanie, zapobieganie
powstawaniu modzeli.

43,00 PLN

6. Krem pielęgnacyjny do stóp
z rozmarynem i propolisem
Nawilża i odżywia skórę, zmiękcza
zgrubiałe miejsca na stopach. Niweluje
zmęczenie i napięcie w nogach.
Kod: 41327, 30 g

4

8,50 PLN

5

6

INTENSYWNA PIELĘGNACJA:
zapomnij o popękanej, suchej i zgrubiałej skórze
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Spis treści

KOMPLEKSOWE PROGRAMY DO ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SKÓRY GŁOWY I WŁOSÓW
KOSMETYKI POPRAWIAJĄCE
GĘSTOŚĆ I WZROST WŁOSÓW
Przeciw wypadaniu, dla
wzmocnienia cebulek włosów
i aktywacji wzrostu zdrowych
i mocnych włosów...... str. 84-85
BIO REHAB
Aktywator wzrostu włosów
i walka z łupieżem..... str. 86-87
„ZŁOTY IMBIR“,
MASTER HERB
Przeciw wypadaniu włosów
i łupieżowi..........................str. 83
MASTER HERB PRZECIW
SIWYM WŁOSOM
Przeciw siwym włosom i ich
starzeniu.............................str. 88
MASTER HERB PRZECIW
ŁYSIENIU
Przeciw wypadaniu
włosów................................str. 89
ZESTAW Z WYCIĄGIEM
Z ŻEŃ-SZENIA
Regeneracja zniszczonych
i osłabionych włosów......str. 90
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KOSMETYKI Z KORZENIEM
I WYCIĄGIEM Z ŻEŃ-SZENIA
Regeneracja i działanie
antystatyczne................................. str. 91

SERIA FRESHCLICK
Dla głębokiego oczyszczania,
gładkich włosów i efektu ułożenia
„pasmo przy paśmie“........... str. 15

KOSMETYKI Z WYCIĄGIEM
Z GRZYBA LING-ZHI
Wzmocnienie i ochrona przed
wypadaniem włosów.............. str. 92

SZAMPON NA BAZIE OWOCÓW
ORZECHA MYDLANEGO
ECOSPHERE
Profilaktyka wypadania włosów
i ochrona przed łupieżem.....str. 96

„RECEPTURA
STAROŻYTNYCH CHIN“
Młodość i siła włosów,
przeciw wczesnemu siwieniu
i łupieżowi.................................. str. 93
KOSMETYKI Z KERATYNĄ
DO WŁOSÓW
FARBOWANYCH
Ochrona koloru włosów
farbowanych i nadanie
miękkości włosom
osłabionym................................ str. 95
ALOE RICH
Nawilżenie, objętość i blask.....str. 94
HAINAN TAO:
„WĄKROTA AZJATYCKA“
I „INDYJSKIE MANGO“
Pielęgnacja antystresowa
i metamorfoza włosów.... str. 98-99

Skoncentrowane szampony - oszczędna formuła. Rozcieńcz szampon wodą w stosunku 1:3.

SZAMPON-ŻEL DLA DZIECI DO
MYCIA WŁOSÓW I CIAŁA BABY
BAMBO
Dla dzieci - delikatne i bezpieczne
mycie....................................... str. 118
SZAMPON ZE SREBREM
DLA MĘŻCZYZN
Został stworzony specjalnie dla
mężczyzn....................................str. 65

Intensywna regeneracja
SNAKE FACTOR
Regeneracja i działanie
antystatyczne..........................str. 24
OLEJEK DO WŁOSOW
W KAPSUŁKACH
Dla regeneracji zniszczonych
i suchych włosów....................str. 97

Nisko skoncentrowany

Silne i piękne włosy
podarowane przez naturę!
IMBIR OD WIEKÓW JEST
STOSOWANY W RECEPTURACH
MEDYCYNY WSCHODNIEJ.
Z JEGO POMOCĄ MOŻNA:

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Master Herb

koncentrat*

WZMOCNIĆ WŁOSY

nie zawiera
siarczanow

ZAHAMOWAĆ ICH WYPADANIE
ZREGENEROWAĆ ZNISZCZONĄ
STRUKTURĘ WŁOSÓW

Na bazie
naturalnych
substancji
powierzchniowo
czynnych

POZBYĆ SIĘ ŁUPIEŻU

1. Balsam do włosów
„Złoty imbir”
Sprzyja wzmocnieniu i wzrostowi
włosów, poprawia ich strukturę,
nadaje im jedwabistość,
sprężystość, pobudza krążenie
krwi w skórze głowy
i odżywienie.
Kod: 21309, 300 ml

SKŁAD:
• WYCIĄG Z KORZENIA
IMBIRU
• PIRYTIONIAN CYNKU
• PROTEINY RYŻU
• OLEJEK KOKOSOWY
• LANOLINA

69,50 PLN

2. Szampon „Złoty imbir”
Składniki aktywne kosmetyku
hamują nadmierną aktywność
gruczołów łojowych, likwidując
przyczynę powstawania łupieżu.
Aktywuje krążenie w skórze głowy,
stymuluje cebulki włosów
i przyspiesza ich wzrost.
Kod: 21308, 300 ml

69,50 PLN

1

* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba mniej szamponu.

2
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BAZĘ SZAMPONU I BALSAMU STANOWI ESENCJONALNY WYWAR Z BŁYSKOPORKA I PĄKÓW BRZOZY, KTÓRY WZMACNIA WŁOSY

WZBOGACONY
O MASŁO SHEA
WZBOGACONY
O PANTENOL

WKRÓTCE
WYŻSZA ZAWARTOŚĆ
CAPILIA LONGA-C I
GRÜNDINOL COMPLEX**

KONCENTRAT*

NIE WYMAGA
SPŁUKIWANIA

2

1
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3

Stymuluj mieszki włosowe –
1. Szampon stymulujący wzrost włosów
Skuteczny środek pielęgnacyjny i profilaktyczny –
poprawia kondycję skóry głowy, zalecany do stosowania
przy nadmiernym wypadaniu włosów.
- przygotowuje włosy i skórę głowy do aplikacji wysoce
aktywnych produktów na gęstość i porost włosów
(balsam-filler oraz woda PREMIUM)
- zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów
- zmniejsza ich kruchość i pomaga wzmocnić strukturę
Kod: 20152, 250 g

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

zyskaj gęste i mocne włosy!

Seria kosmetyków zawiera

1 Kompleks peptydowy Capilia Longa-C
na bazie fitopeptydów kurkumy długiej –
uruchamia wzrost włosów.

witamin i minerałów
2 Kompleks
Gründinol complex

* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba mniej szamponu.
** W porównaniu z innymi kosmetykami z serii.

wzmacniający korzenie włosów i uruchamiający ich wzrost,
który zawiera:

2. Balsam-filler poprawiający gęstość i stymulujący
wzrost włosów
Odżywcza formuła zapewnia skuteczną pielęgnację
regenerującą i działa na trzech poziomach: korzeń włosa,
skóra głowy i trzon włosa.
- aktywuje funkcje mieszka włosowego
- reguluje cykl wzrostu włosów, poprawia strukturę
warstwy keratynowej
- stymuluje wzrost mocnych włosów, zwiększa ich połysk
i elastyczność
Kod: 20153, 250 g

3. Woda poprawiająca gęstość i wzrost włosów
PREMIUM
- z apewnia odpowiednie wchłanianie substancji
odżywczych, dzięki czemu przywraca prawidłowe
funkcjonowanie mieszków włosowych
- z auważalnie poprawia gęstość i wytrzymałość włosów
Regularne stosowanie kosmetyku zauważalnie
poprawia gęstość i grubość włosów.
Kod: 20154, 100 g

• wyciąg z kiełków soi i drożdży
• hydrolizowaną keratynę i glikozaminoglikany
• 11 witamin i 7 minerałów

Kompleksowe
stosowanie
kosmetyków z serii:
• tworzy optymalne środowisko dla reaktywacji procesu
wzrostu włosów
• pozwala „obudzić“ śpiące mieszki włosowe
• stymuluje wzrost nowych włosów, mocniejszych
i gęstszych
• poprawia krążenie krwi, zwiększając odżywienie
cebulek włosowych
• wzmacnia cebulki włosów i zapobiega ich wypadaniu
• pomaga wypełnić włosy życiową energią i przywrócić
im zadbany wygląd
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Poważne podejście do piękna włosów!

Aktywny wzrost!
koncentrat*

KOSMETYKI BIO
Z NATURALNYMI
SKŁADNIKAMI:

nie zawiera
siarczanow

• poprawiają krążenie w skórze głowy
• uruchamiają podziały komórkowe w cebulce włosa,
regenerują osłabione i zniszczone cebulki
• stymulują wzrost nowych włosów,
zapobiegając ich późniejszemu wypadaniu
• likwidują łupież

W składzie kosmetyków
znajdują się wyciągi
7 roślin:
• żeń-szenia, aralii
japońskiej, morwy,
imbiru, glediczji, grzyba
Ling-Zhi, polygonii
1. Szampon – aktywator
wzrostu włosów
Kod: 23401, 250 g

71,50 PLN

2. Maska – aktywator
wzrostu włosów
Kod: 23402, 250 g
2

71,50 PLN

1
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* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba 2 razy mniej szamponu.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Bio Rehab

3

3. Tonik - aktywator
wzrostu włosów
Kod: 23403, 50 ml

102,50 PLN

PRZED

PO
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Formuła chroniąca
kolor włosów!
Bez siwych włosów

BAZĄ FORMUŁY
KOSMETYKÓW SĄ
WYCIĄGI ROŚLINNE,
KTÓRE PRZYWRÓCĄ
WŁOSOM ICH
NATURALNY WYGLĄD!
WYCIĄGI TE:
POPRAWIAJĄ
krążenie w skórze głowy
REGENERUJĄ
naturalny pigment
WZMACNIAJĄ
włosy na całej długości

koncentrat*
Ponad 100
zastosowań**
BEZ
BARWNIKÓW

1. Szampon przeciw
siwieniu włosów
Kod: 21315, 420 ml

100,00 PLN
2. Balsam do włosów
zniszczonych
Kod: 21316, 500 g

65,50 PLN

1

88

2

BAZĄ KOSMETYKÓW SĄ
ROŚLINY, ZAWIERAJĄCE
KOLOSALNĄ ILOŚĆ
FITOESTROGENÓW,
KTÓRE SKUTECZNIE
ODDZIAŁUJĄ NA
WZROST WŁOSÓW.
FITOESTROGENY:
POPRAWIAJĄ
krążenie i procesy
metaboliczne
w skórze głowy
WZMACNIAJĄ
KORZENIE,
regenerując zniszczoną
kutykulę
HAMUJĄ
wypadanie i stymulują
wzrost nowych włosów

Mocne włosy!
Zatrzymaj wypadanie
włosów!
3. Balsam przeciw
wypadaniu włosow
Kod: 21311, 500 g

84,50 PLN

4. Szampon przeciw
wypadaniu włosów
Kod: 21310, 420 ml

108,00 PLN
* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba mniej szamponu.
** W przeliczeniu 4 g na jedno zastosowanie do włosów średniej długości.

koncentrat*
Ponad 100
zastosowań**

4
3
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Master Herb

Zdrowe korzenie!
koncentrat*

“ KRÓLEM ZWIERZĄT LEŚNYCH JEST
TYGRYS, KRÓLEM ZWIERZĄT
MORSKICH – SMOK, A KRÓLEM LEŚNYCH
ROŚLIN – ŻEŃ-SZEŃ“.
MĄDROŚĆ CHIŃSKA

1. Zestaw z wyciągiem z żeń-szenia:
szampon + maska
• Szampon wzmacnia korzenie włosów,
stymuluje ich wzrost, zapobiega powstawaniu
łupieżu.
• Maska regeneruje wewnętrzną strukturę
zniszczonych włosów, nadaje im miękkość
i elastyczność.
Kod: 20101, 220 + 100 g

1

66,00 PLN
90

* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba mniej szamponu.

2. Balsam regenerujący do włosów
z ekstraktem z żeń-szenia
Wyciąg z korzenia żeń-szenia zawarty
w składzie balsamu regeneruje strukturę
włosów i zapobiega ich wypadaniu.
Kod: 20115, 500 g

ZAWARTY W SKŁADZIE
WYCIĄG Z KORZENIA
ŻEŃ-SZENIA:

koncentrat*

• INTENSYWNIE ODŻYWIA WŁOSY
• PRZYSPIESZA WZROST I WZMACNIA
WŁOSY

73,00 PLN

NOWOŚĆ

3. Szampon odżywczy
z korzeniem żeń-szenia
Delikatnie oczyszcza i odbudowuje
strukturę włosów. Chroni przed
szkodliwym wpływem środowiska.
Nasyca włosy kompleksem witamin
i minerałów, przywraca ich naturalne
piękno i siłę.
Kod: 20102, 450 ml

• POMAGA ZREGENEROWAĆ ZNISZCZONĄ
STRUKTURĘ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
• JEST IDEALNY DO WŁOSÓW BARDZO
ZNISZCZONYCH, OSŁABIONYCH
I FARBOWANYCH

69,50 PLN

4. Regenerujący szampon
z korzeniem żeń-szenia
Masz podrażnioną skórę głowy?
Włosy utraciły swą siłę, blask i elastyczność?
Przyszedł czas na odbudowę włosów!
Szampon odbudowujący włosy
z maksymalnie delikatną formułą na bazie
naturalnych składników myjących oczyszcza
bardzo delikatnie, nie przesuszając nawet
najbardziej wrażliwej skóry głowy.
Kod: 28812, 200 ml

46,00 PLN
3

4
2

Maksymalnie delikatna
formuła, kompaktowy
format i wspaniałe
rezultaty!
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PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Najważniejszy jest korzeń

Podaruj siłę osłabionym włosom!
GRZYB LING-ZHI JEST ZNANY W KRAJACH
AZJATYCKICH JAKO GRZYB NIEŚMIERTELNOŚCI

Wyciąg z grzyba Ling-zhi zapobiega wypadaniu włosów i aktywuje ich
wzrost. Kosmetyki zawierające wyciąg z grzyba Ling-zhi są zalecane
do stosowania po trwałej ondulacji i przy częstym farbowaniu włosów.
2. Balsam wzmacniający cebulki
włosów z ekstraktem z Lingzhi
Odżywia włosy, zapobiega ich
wypadaniu i stymuluje wzrost
nowych.
Kod: 20109, 220 g

47,00 PLN
koncentrat*

1. Szampon wzmacniający
cebulki włosów z ekstraktem
z Lingzhi
Wzmacnia cebulki, stymuluje
wzrost włosów i zapobiega ich
wypadaniu.
Kod: 20107, 220 g

47,00 PLN

1
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2

* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba mniej szamponu.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

BAZĄ FORMUŁY JEST
WYCIĄG Z KORZENIA FO-TI
(shou-wu lub inaczej rdestu wielokwiatowego).
Zgodnie z chińską legendą dzięki tej roślinie
siwy mędrzec zdołał przywrócić pierwotny
intensywny kolor swoich włosów.
W SKŁADZIE ZNAJDUJĄ SIĘ WYCIĄGI
Z KORZENIA IMBIRU I LUKRECJI
wzmacniające włosy i poprawiające
krążenie w skórze głowy.

koncentrat*

Nasycony naturalny
kolor i piękne włosy
3. Balsam-odżywka „Receptura
Starożytnych Chin”
Zawiera kompleks chińskich ziół
uzupełniony dimetikonem dla
lśniących i jedwabistych włosów.
Kod: 20147, 220 g

48,00 PLN
3

4

4. Szampon „Receptura
Starożytnych Chin”
Kompleks ziołowy został
wzmocniony klimbazolem składnikiem o działaniu
przeciwgrzybiczym - jednym
z najbardziej skutecznych
„pogromców“ łupieżu.
Kod: 20146, 220 g

54,50 PLN
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SUCHE I SZORSTKIE?
NA PEWNO NIE Z ALOE RICH!

ALOE RICH:
POWIEW
ŚWIEŻOŚCI DLA
TWOICH WŁOSÓW!
KOSMETYKI NA
BAZIE ALOESU:
- REGENERUJĄ STRUKTURĘ
WŁOSÓW
- UŁATWIAJĄ ROZCZESYWANIE
- NADAJĄ WŁOSOM BLASK,
GŁADKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
1. Szampon z ekstraktem z aloesu
Nadaje włosom dodatkową objętość
i elastyczność. Dokładnie i delikatnie
oczyszcza, usuwa nadmiar sebum,
przywraca włosom siłę i zdrowie.
Kod: 20117, 200 g

39,50 PLN

2. Spray do stylizacji włosów
z aloesem Objętość i elastyczność
Z wyciągiem z aloesu i prowitaminą B5
do nadania włosom objętości,
elastyczności i blasku.
Kod: 20144, 200 ml

1

54,50 PLN
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2

ZACHOWAJ KOLOR!
PIELĘGNACJA WŁOSÓW

PIELĘGNACJA WŁOSÓW FARBOWANYCH +
REGENERACJA WŁOSÓW OSŁABIONYCH
3. Termoochronny spray z keratyną
do włosów farbowanych
Rób stylowe fryzury, używaj
nowoczesnych przyborów do stylizacji
i nie martw się o zdrowie swoich
włosów! Spray pomoże ochronić Twoje
włosy przed zniszczeniem, zachować
ich piękny kolor i strukturę.
Skład: keratyna, witaminy A, E,
D-pantenol, proteiny jedwabiu i
migdałów, wyciągi
z pokrzywy, rozmarynu i marakui.
Kod: 20148, 200 ml

koncentrat*

61,50 PLN

4. Szampon-maseczka z keratyną
do włosów farbowanych
Na długo utrwala kolor, dodaje blasku
i miękkości osłabionym włosom.
Kod: 20139, 250 g

60,00 PLN

5. Szampon-maseczka z keratyną
do włosow farbowanych
Kod: 20142, 8 g

1,50 PLN

4
3

„PRZYMIERZ“ NOWY WIZERUNEK!

5
Już dawno chciałaś wypróbować nowe odcienie?
Teraz nadszedł na to czas! O zdrowie i wygląd Twoich
włosów zadbają kosmetyki z keratyną.
Ich składniki aktywne spowalniają wymywanie się
koloru, zachowują jego intensywność
i starannie dbają o włosy.
* Oszczędna formuła. Aby dokładnie umyć włosy, potrzeba mniej szamponu.
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JEŚLI KUPISZ PRODUKT
ECOSPHERE, BĘDZIE TO
TWÓJ WKŁAD W SADZENIE
DRZEW!

ODŻYWIA I NAWILŻA WŁOSY
„SKLEJA” ROZDWOJONE KOŃCÓWKI
CHRONI PRZED NARAŻENIEM
NA CIEPŁO

Wybierając kosmetyki serii Ecosphere
wyrażasz swoją miłość do siebie,
środowiska i bierzesz udział w sadzeniu
zieleni na naszej planecie!

NIE ZAWIERA
SIARCZANÓW

ELIMINUJE ELEKTRYZOWANIE
NADAJE BLASK I MAKSYMALNĄ
ELASTYCZNOŚĆ

7 CENNYCH OLEJKÓW
W SKŁADZIE:
- arganowy
- makadamii
- kamelii japońskiej
- kamelii olejodajnej
- meadowfoam
- mięty
- skórki pomarańczy

NADAJE SIĘ DO WŁOSÓW
LAMINOWANYCH I PO
ZABIEGU PROSTOWANIA
KERATYNOWEGO
CHRONI PRZED SUCHYM
I TŁUSTYM ŁUPIEŻEM
NORMALIZUJE PRACĘ
GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH,
NA DŁUGO ZACHOWUJĄC
CZYSTOŚĆ WŁOSÓW

2. Olejek do włosów
w kapsułkach
Skoncentrowany koktajl
z cennymi olejkami do rytuału
pielęgnacyjnego dla zniszczonych
i suchych włosów. Nie wymaga
spłukiwania, stosować na czyste,
suche lub wilgotne włosy. Lekka
konsystencja zapewnia pielęgnację
bez obciążenia.
Kod: 20155, 20 szt. x 1 g

1. Szampon na bazie orzecha
mydlanego
Delikatnie myje włosy i skórę głowy,
nie naruszając poziomu pH i ochronnej
warstwy włosów. Roślinny kompleks
poprawia odżywianie cebulek włosowych,
sprzyjając profilaktyce wypadania włosów.
Kod: 24314, 300 ml

105,50 PLN

PONAD

99 %

NATURALNYCH
SKŁADNIKÓW
96

1

WKRÓTCE

PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Ekspresowa
pielęgnacja
z cennymi olejkami
Błysk!
Elastyczność!
Odżywienie!

2
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PIELĘGNACJA ANTYSTRESOWA
DO WŁOSÓW I CIAŁA
„TRAWA TYGRYSIA“ NA STRAŻY PIĘKNA
I ZDROWIA TWOICH WŁOSÓW I SKÓRY!
Wąkrota azjatycka to prawdziwy trend urodowy.
Nazywana jest „trawą tygrysią“ (mówi się, że azjatyckie tygrysy
w przypadku dolegliwości poszukiwały zarośli wąkroty
i tarzały się w jej liściach).
Wąkrota ma działanie łagodzące, sprzyja gojeniu się skaleczeń
i jest uważana za jeden z najskuteczniejszych składników
regenerujących warstwę ochronną skóry.
1. Szampon do włosów „Wąkrota azjatycka“
Szampon z łagodną formułą ma działanie łagodzące na skórę głowy,
skutecznie i delikatnie oczyszcza włosy narażone na codzienny stres,
nadając im naturalny blask, lekkość i objętość.
Kod: 25716, 400 g

50,00 PLN

2

Z PANTENOLEM
I WITAMINĄ E

Odpowiedni do:
• włosów suchych i zniszczonych
• włosów farbowanych i włosów po trwałej ondulacji
• suchej i wrażliwej skóry głowy

KOSMETIKA

1

2. Żel pod prysznic „Wąkrota azjatycka“
Dzięki łagodnej formule żel delikatnie myje,
ma działanie łagodzące na skórę, daje jej długie
uczucie świeżości, lekkości i czystości.
Kod: 35717, 400 g

CICA

50,00 PLN
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3. Japońska myjka do peelingu całego ciała
- obficie spienia kosmetyki
- zapewnia dokładne oczyszczanie i masaż
Kod: 980156, 1 szt.

37,50 PLN

Hainan Tao

уход за теломCIAŁA
PIELĘGNACJA
и волосами
I WŁOSÓW

TWOJA METAMORFOZA
W SŁONECZNYM
NASTROJU!
NOWOŚĆ
KOSMETYKI

Z MANGO
Odpowiedni do:
• włosów przetłuszczających się
• włosów łamliwych i rozdwajających się
• włosów narażonych na wpływ
szkodliwych czynników zewnętrznych
(wysokie temperatury, suche powietrze,
promienie UV)

6

32,50 PLN

5

4

6. Rękawiczka SPA
- usuwa zrogowaciałą warstwę komórek
- zapewnia efekt masażu
- stymuluje krążenie krwi
- skutecznie peelinguje
Kod: 980155, 1 szt.

4. Żel pod prysznic „Indyjskie mango“
Dzięki delikatnej formule żel z wyciągiem z soczystego
mango delikatnie oczyszcza skórę, nie naruszając jej
właściwości ochronnych, nadaje skórze miękkość,
jedwabistość i egzotyczny zapach.
Kod: 35719, 400 g

50,00 PLN

5. Szampon do włosów „Indyjskie mango“
Łagodnie i skutecznie oczyszcza skórę głowy, likwiduje
przetłuszczanie się, nie zaburzając funkcji ochronnych skóry,
przedłuża świeżość włosów i sprawia, że są bardziej plastyczne
i posłuszne.
Kod: 25718, 400 g

50,00 PLN
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Hainan Tao

Idealny prezent dla Twojej skóry!
1. Kremowe mleczko do ciała
„Słoneczne oliwki”
Delikatnie pielęgnuje skórę,
poprawia jej funkcje ochronne,
intensywnie odżywia i likwiduje
suchość na długo. Mleczko
natychmiast się wchłania,
pozostawiając na ciele przyjemny
zapach.
Kod: 32604, 350 g

82,50 PLN

2. Kremowy żel pod prysznic
„Słoneczne oliwki”
Tworzy obfitą pianę i dokładnie
oczyszcza skórę, nie wysuszając jej.
Wyciąg z drzewa oliwnego ma
działanie zmiękczające, nawilżające
i odmładzające skórę.
Kod: 32602, 350 g

57,00 PLN

1

100

2

3. Żel pod prysznic
Tropikalny koktajl
Delikatnie oczyszcza skórę,
napełniając ją tropikalną energią.
Zapach soczystego ananasa
pozwoli zanurzyć się w objęciach
rajskiej wyspy.
Kod: 32622, 250 g

34,50 PLN

4. Żel pod prysznic
Kawa po wiedeńsku
Łagodnie oczyszcza i nawilża
skórę. Orzeźwiający zapach kawy
podaruje prawdziwą rozkosz
podczas kąpieli.
Kod: 32621, 250 g

34,50 PLN

4

3

5

5. Żel pod prysznic Likier
mandarynkowy
Delikatnie oczyszcza skórę
i jednocześnie pielęgnuje ją.
Delikatny aromat dojrzałej
mandarynki podaruje uczucie
tropikalnej uczty.
Kod: 32623, 250 g

34,50 PLN
6. Sól do pielęgnacji ciała z wyciągiem z alg morskich
Skutecznie oczyszcza skórę, ujędrnia ją, nawilża,
zmiękcza i odżywia, utrzymuje bilans wodny.
Kod: 32618, 150 g

34,50 PLN

7. Bogaty krem do ciała z algami morskimi
Algi morskie w składzie kremu nawilżają, regenerują
i chronią skórę. Cenne olejki i witaminy napełniają
skórę odżywczymi substancjami.
Kod: 32620, 200 g

79,50 PLN

6
7
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PIELĘGNACJA CIAŁA

Przewodnicy po słonecznej wyspie Hainan!

SPA technology

Pachnąca przyjemność!

SÓL MORSKA:
- sprzyja usuwaniu obumarłych komórek
- stymuluje procesy wymiany i krążenie
- dostarcza skórze minerałów i mikroelementów
- pomaga zlikwidować „skórkę pomarańczową“
- zwalcza cellulit
- likwiduje obrzęki, wyciągając nadmiar wody
przez pory
- nadaje skórze tonus, elastyczność,
delikatność i jedwabistość

102

2. Sol do ciała „Grejpfrut“
Kod: 30224, 50 g

1. Sól do ciała „Kryształy
Morza Martwego“
Kod: 30223, 330 g

10,00 PLN

2

3. Sól do ciała „Grejpfrut“
Kod: 30222, 380 g

55,50 PLN
3

4. Sól do ciała „Zielona herbata”
Kod: 30215, 380 g

55,50 PLN
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5. Sól do ciała „Miodowa brzoskwinia”
Kod: 30213, 380 g

55,50 PLN

5
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PIELĘGNACJA CIAŁA

77,50 PLN

Najdelikatniejszy
z delikatnych:

STWORZONY W OPARCIU
O TECHNOLOGIĘ MICELARNĄ
• Delikatnie usuwa
zanieczyszczenia i sebum
• Chroni naskórek przed
podrażnieniami
• Nawilża skórę

nowy format oczyszczania

1. Żel micelarny pod
prysznic ze srebrem
Kod: 30260, 300 g

TECHNOLOGIA MICELARNA:
delikatne oczyszczanie skóry bez szkody dla
naturalnego nawilżenia.

Ag+

SREBRO KOLOIDALNE W SKŁADZIE: ochrona skóry
przed bakteriami i powstawaniem niedoskonałości,
długotrwałe uczucie świeżości
OLEJEK Z PESTEK CYTRYNY:
tonus skóry
ALANTOINA:
nawilżanie i zmiękczanie, likwidacja podrażnień
na skórze

WKRÓTCE
1

104

Ekspresowa regeneracja:
do kosmetyczki
i do apteczki
SOS REGENERACJA

PIELĘGNACJA CIAŁA

NOWOŚĆ

PONAD

- sprzyja regeneracji skóry po urazach
- łagodzi podrażnioną skórę
- pomaga zlikwidować świąd
i zaczerwienienia
- chroni przed bakteriami

98 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

INTENSYWNE
NAWILŻANIE!

2. Balsam „Talizman“
Bogaty naturalny skład: wyciąg
z propolisu, rozmarynu, aloesu,
jodły, olejki z drzewa herbacianego,
eukaliptusa, mięty, bodziszka, goździka,
alantoina i pantenol.
Kod: 30138, 8 g

- Przywraca równowagę cerze mieszanej,
normalizując pracę gruczołów łojowych
- nawilża bez zbędnego połysku na skórze,
nie zatykając porów
- ma właściwości gojące i łagodzące;
- łagodzi skórę po oparzeniach słonecznych,
ukąszeniach owadów,
kąpieli w słonej wodzie
- można stosować na twarz i ciało

12,50 PLN

PONAD

3. Żel „Aloe vera”
Zawiera cenny sok z aloesu.
Kod: 14715, 50 g

97 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

48,50 PLN
2

3

SKONCENTROWANA FORMUŁA:
żel nakładać na mokrą skórę lub
zmieszać z wodą
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Pielęgnacja antycellulitowa
idealne kształty
i zjawiskowa sylwetka
ZALEJ ciepłą
wodą, poczekaj
5-10 minut.
NAŁÓŻ na strefy
problematyczne
lub na całe ciało
i owiń się folią,
aby wzmocnić
efekt.
Po upływie
20-25 minut
ZMYJ ciepłą wodą.

3

„ZAMRAŻA“
POMARAŃCZOWĄ SKÓRKĘ!
Skład zawiera skuteczne składniki z kompleksem
ziołowym spalającym tłuszcz: sproszkowany
korzeń cykorii, sproszkowany orzech cedrowy,
inulina, L-karnityna L-tartrat, wyciągi z kolby
kukurydzy, pomarańczy gorzkiej, imbiru, cynamon
i kardamon, pikolinian jako źródło chromu. Chrom
przyczynia się do prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych oraz utrzymania
prawidłowego poziomu glukozy we krwi.

1

„SPALA“
NIEDOSKONAŁOŚCI!
2
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4

NOWOŚĆ

PIELĘGNACJA CIAŁA

1. Stymulujący krem
udoskonalający uda
W składzie znajduje się kompleks
o ukierunkowanym działaniu spalającym
tłuszcz. Zapewnia masaż termoaktywny
stref problematycznych.
Kod: 35412/01, 120 g

64,50 PLN

2. Lipolityczny żel antycellulitowy
Skuteczny żel chłodzący z mentolem
zwalcza widoczne objawy cellulitu,
wygładza, wyrównuje strukturę
i zwiększa elastyczność skóry.
Skład: naturalny kompleks kofeinowy,
siarka organiczna, olejki z pomarańczy
i cytryny, mentol.
Kod: 30259, 120 g

80,00 PLN

3. Ziołowa maska do ciała
„Modelowanie figury“
Składniki aktywne mają
działanie liftingujące
i zmniejszające objawy cellulitu.
Kod: 14707, 20 g

27,50 PLN

4. Napój instant z cykorią
i L-karnityną
Aromatyczny napój w połączeniu
z prawidłowym odżywianiem
i regularnymi ćwiczeniami fizycznymi
pomoże zrzucić zbędne kilogramy
i utrzymać wspaniałą formę.
Wystarczą 1-2 filiżanki dziennie!
Kod: 135460, 3 g

10,00 PLN
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• „sportowych“ i „intelektualnych” aminokwasów,
w tym BCAA, tryptofanu, glicyny i argininy
• L-karnityny L-tartratu– naturalnego spalacza
tłuszczu
• antyoksydantów i witamin – astaksantyny,
witaminy C
• błonnika owsianego – „szczoteczek“
oczyszczających organizm
• wyciągu guarany – bezpiecznego „energetyku“
• pikolinianu chromu – hamuje apetyt na słodką
i tłustą żywność oraz obniża poziom cukru we krwi

PO

R C JA

64

=

KAŻDY KOKTAJL PROTEINOWY TO ŹRÓDŁO:

1

WAGA W NORMIE,
ZDROWIE NA PLUS!
KCAL

IDEALNA FORMUŁA:
50–55%
BIAŁKO Z SERWATKI
(ZWIĘRZĘCE)

45–50%
BIAŁKO DYNI I KONOPI
(ROŚLINNE)

1. Lodowy koktajl proteinowy
z kolagenem
Pomaga w redukcji masy ciała i wspomaga
organizm w czasie diet i wysiłku fizycznego.
Skład koktajlu jest wzbogacony
o hydrolizowany kolagen, MSM
(dimetylosulfon - źródło siarki), hialuronian
sodu wspomagający stawy, zapewniający
tonus mięśni i elastyczność skóry.
Kod: 195452, 300 g
2

MIARA JEST PODZIELONA
NA STREFY:
zielona

1

pomarańczowa
czerwona

zwróć uwagę,
są problemy
niezwłocznie zajmij
się swoim zdrowiem
Dwie strony – do
pomiaru obwodu talii
dla mężczyzn i kobiet

185,00 PLN

Wygodne zakładanie

2. Łyżka z miarką
Wyprodukowana z bezpiecznego
tworzywa PP, z którego produkuje się
butelki dla dzieci. 2 łyżki = 1 porcja
koktajlu.
Kod: 90184, 1 szt.

3. Miara z funkcją obliczania BMI
Pozwala jednym ruchem ręki
obliczyć BMI.
Kod: 90176, 1 szt.

30,00 PLN

1,00 PLN
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wszystko w porządku
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Active Life

- SOI
- WZMACNIACZY SMAKU
- CUKRU
- KONSERWANTÓW
I SZTUCZNYCH
BARWNIKÓW
- GMO

5.Truskawkowy koktajl
proteinowy z inuliną
Pomaga zredukować wagę oraz
wspomaga pracę układu
pokarmowego. Koktajl jest
wzbogacony o naturalne
zmielone owoce i sok
z truskawki, prebiotyk, inulinę
i hydrolizowany kolagen.
Kod: 195451, 300 g

185,00 PLN

PO

R C JA
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4

KCAL

Fitness wyzwanie
4. Czekoladowy koktajl
proteinowy z guaraną
Stymuluje odchudzanie i jest bodźcem
do dalszej redukcji masy ciała. Koktajl jest
wzbogacony o hialuronian sodu, który upiększa
i odmładza organizm od wewnątrz! Usprawnia
produkcję kolagenu, wspomaga zdrowie
stawów i nawilża skórę.
Kod: 195450, 300 g

185,00 PLN

5
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LINIA ZDROWIA

Skuteczne oczyszczanie

EcoDeViva

Gorąca
CZEKOLADA
ZDROWY SKŁAD:
• SPROSZKOWANE KAKAO (kakao alkalizowane – czysty produkt, bez
domieszek, całkowicie się rozpuszcza, chroni przed stresem oksydacyjnym,
nadaje wyrazisty smak czekolady)
• SPROSZKOWANE ODTŁUSZCZONE ORZECHY WŁOSKIE i pektyna
• WANILIA I CYNAMON
• biodostępny HIALURONIAN EXCEPTIONHYAL STAR – nowoczesna
i skuteczna postać hialuronianu sodu

PO

• tonizuje organizm
• dodaje energii
• poprawia nastrój
• poprawia stan skóry
• chroni przed przedwczesnym
starzeniem

BEZ

• emulgatorów
• stabilizatorów
• konserwantów

R C JA

37

=

1

NOWOŚĆ

CZEKOLADA Z KWASEM
HIALURONOWYM:

1

KCAL

1. Napój kakaowy wzbogacony
kwasem hialuronowym
Kod: 198821, 10 g

110

14,50 PLN

Active Life

W HARMONII ZE SOBĄ
I SWOIM CIAŁEM

HITY SLIM MIX:
• karob – zdrowy zamiennik czekolady
• kwas liponowy – antyoksydant, obrońca
komórek i kontroler apetytu

DLA KOGO STWORZONO SLIM MIX WOMAN?
• Dla kobiet w okresie przekwitania.
• Dla dziewczyn i kobiet, które dobrze wiedzą,
czym jest PMS.
• Dla wszystkich osób, które chcą utrzymać atrakcyjną
sylwetkę, urodę, młodość i zdrowie.
• REDUKCJA WAGI
• WSPARCIE ORGANIZMU W CZASIE DIETY
• ZMNIEJSZENIE UCZUCIA NIEPOKOJU
I POPRAWA NASTROJU
• MATERIAŁ BUDULCOWY KOMÓREK ORGANIZMU

•
•
•
•
•
•

SOI
WZMACNIACZY SMAKU
KONSERWANTÓW
SZTUCZNYCH BARWNIKÓW
GMO
KOFEINY
PRAWIDŁOWY BILANS BIAŁKA
ZWIERZĘCEGO I ROŚLINNEGO
KONCENTRAT
BIAŁKA Z SERWATKI
Z MLEKA

LINIA ZDROWIA

KOKTAJL PROTEINOWY Z KAROBEM
I SIEMIENIEM LNIANYM TO ŹRÓDŁO:
• naturalnych aminokwasów BCAA
i innych „sportowych“ i „intelektualnych“
aminokwasów
• L-karnityny L-tartratu– naturalnego
spalacza tłuszczu
• witaminy С i innych substancji czynnych
• pikolinianu chromu – hamuje apetyt na
słodką i tłustą żywność oraz obniża
poziom cukru we krwi
• hialuronianu sodu – uzupełnia poziom
własnego kwasu hialuronowego
organizmu, którego poziom spada wraz
z wiekiem

BEZ

KONCENTRAT
BIAŁKA Z DYNI,
KONOPI I LNU

WYGODNE OPAKOWANIE,
KTÓRE WEŹMIESZ ZE SOBĄ
1 porcja, w osobnym opakowaniu

2. Koktajl proteinowy z karobem
i siemieniem lnianym
Innowacyjny niskokaloryczny koktajl na bazie
wysokiej jakości białka z serwatki mleka
i mieszanki białek roślinnych (z konopi, dyni,
białego lnu) pomagający utrzymać zdrowie
w czasie diety i wagę podczas naturalnych zmian
hormonalnych zachodzących w organizmie
kobiety.
Kod: 195453, 20 g

15,00 PLN

WŁOSY
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SKÓRA

KCAL

PAZNOKCIE

NASTRÓJ

ATRAKCYJNOŚĆ

2
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Active Life

100%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

BEZ

• GMO I TŁUSZCZÓW TRANS
WYPRODUKOWANO
• BARWNIKÓW I KONSERWANTÓW
NA AŁTAJU
• GLUTENU

1. Zupa pomidorowa z kokosem
Skład: sproszkowany pomidor, kawałki pomidora, mączka
kokosowa, błonnik jabłkowy (źródło naturalnego błonnika
spożywczego), sproszkowany topinambur (źródło inuliny),
sok i kawałki marchwi, lecytyna, płatki ziemniaczane, pektyna,
psyllium (łuski babki jajowatej – źródło błonnika), wyciąg
z drożdży, mieszanka warzywna (papryka, cebula, marchew,
pomidory, koper, czosnek), sól spożywcza, czosnek.
Kod: 195465, 28 g

NOWOŚĆ

14,00 PLN

Zdrowa dieta dla układu
sercowo-naczyniowego
1

1

78

=

1

NOWOŚĆ
R C JA

KCAL

2. Bananowa zupa kremowa z warzywami
Skład: płatki ziemniaczane, mączka
z zielonych bananów (źródło skrobi opornej =
nierozpuszczalnego błonnika), lecytyna, sproszkowana dynia,
kawałki dyni, wyciąg z drożdży, mieszanka uniwersalna (cebula,
pasternak, czosnek, pietruszka, koperek, kurkuma, marchewka,
pieprz czarny), czosnek, papryka, marchew, sól spożywcza.
Kod: 195464, 25 g

14,00 PLN

Zdrowa dieta dla wątroby
Poprawa flory bakteryjnej jelit dzięki obecności
w składzie prebiotyku – zdrowej skrobi opornej
2
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R C JA

78
KCAL

Wsparcie atrakcyjnej sylwetki
i świeżej cery

PO

PO

Regulacja metabolizmu i redukcja masy ciała

=

Wsparcie dla flory bakteryjnej
organizmu

100%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

BEZ

• CUKRU, BARWNIKÓW I SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH,
WZMACNIACZY SMAKU, GLUTENU I TŁUSZCZÓW TRANS

LINIA ZDROWIA

Nie wymagają gotowania! Po prostu dodaj wody!
WSPANIAŁE PRODUKTY DLA OSÓB,
KTÓRE CHCĄ UNORMOWAĆ I UTRZYMAĆ MASĘ
CIAŁA I ZAWSZE MIEĆ DOBRE SAMOPOCZUCIE!

ZORGANIZOWAĆ PRZEKĄSKĘ

MOŻNA ŁATWO I SZYBKO!

PO

R C JA

3. Aromatyczna kasza jaglana z figami, morelami i dynią
Skład: kasza jaglana, kawałki suszonych owoców moreli, figi,
brzoskwini, dyni, sproszkowany miąższ dyni i korzeń imbiru,
kurkuma. Składniki aktywne to źródło karotenoidów, witamin
z grupy B, błonnika i żelaza oraz kwasów tłuszczowych omega 3.
Kod: 195446, 35 g

1

=

103 14,00 PLN
KCAL

3
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NAŁADUJ SIĘ ENERGIĄ NA CAŁY DZIEŃ!
ZE SKŁADNIKAMI
PRZECIWWIRUSOWYMI –
WYCIĄGAMI Z PORZECZKI
I ELEUTEROKOKKA

NOWOŚĆ
1. Tonik*
W składzie: wyciągi
z czarnej porzeczki,
eleuterokoka, pyłku
kwiatowego,
siekiernicy,
sok z buraka, kwas
askorbinowy
(witamina C),
pektyny. Stosować
w pierwszej połowie
dnia. Nie zaleca się
spożywania
przy nadciśnieniu.
Kod: 195457, 8 g

12,50 PLN

1

NATURALNE
ADAPTOGENY NAPOJU
POMOGĄ:
• wzmocnić odporność
• zregenerować siły
i skoncentrować uwagę
• zlikwidować zmęczenie
i senność

MOCNY SEN I PEŁNOWARTOŚCIOWY
ODPOCZYNEK!

NOWOŚĆ

SMACZNE

I ZDROWE
NAPOJE!
114

100%
SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

2. Napój z melisy
i serdecznika
pospolitego*
W składzie: glicyna,
wyciągi z róży, melisy,
serdecznika, sok z buraka,
kwas askorbinowy
(witamina C), pektyny.
Zaleca się stosowanie
wieczorem 1-2 godziny
przed snem.
Kod: 195459, 8 g

12,50 PLN

2

* Suplement diety z cukrem i substancją słodzącą

ZAWARTE W SKŁADZIE
NATURALNE ZIOŁA
USPOKAJAJĄCE I
GLICYNA POMOGĄ:
• zrelaksować się
przed snem
• unormować produkcję
kortyzolu
• zwalczyć bezsenność
i niespokojny sen

Active Life

PRZEKĄSKI POZWALAJĄCE UTRZYMAĆ
MŁODOŚĆ I LEKKOŚĆ ORGANIZMU!
WITAMINY I MIKROELEMENTY W SKŁADZIE:
• POMAGAJĄ OCZYŚCIĆ JELITA

LINIA ZDROWIA

• SPRZYJAJĄ POPRAWIE TRAWIENIA
WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

• WSPIERAJĄ ODPORNOŚĆ
3. Kisiel pektynowy z rokitnikiem i jabłkiem
Skład: sok z rokitnika i marchwi, jabłko, dynia, sok z ananasa.
Kod: 195431, 15 g

14,00 PLN

4

3

- Z PREBIOTYKIEM, INULINĄ
- Z PEKTYNĄ I BŁONNIKIEM OWSIANYM
- BEZ WZMACNIACZY SMAKU
- BEZ SKROBI I SYNTETYCZNYCH BARWNIKÓW

ANTOCYJANY Z JAGÓD,
BORÓWEK I PESTEK WINOGRON:

• ZAPOBIEGAJĄ PRZEDWCZESNEMU STARZENIU
• ZMNIEJSZAJĄ KRUCHOŚĆ I ŁAMLIWOŚĆ NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH
• WSPOMAGAJĄ ZDROWIE OCZU I WZROK
4. Kisiel pektynowy z borówkami i jagodami
Skład: borówki, sok z jagód, imbir, wyciąg z pestek winogron.
Kod: 195432, 15 g

14,00 PLN
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ZABIERZ PYSZNY NAPÓJ
100%
KAKAOWY W KAŻDĄ PODRÓŻ!

SKŁADNIKÓW
NATURAJLNYCH

WIĘCEJ NIŻ KAKAO. W SKŁADZIE:
• KAKAO ALKALIZOWANE –
czysty produkt, zachowuje wszystkie
zalety ziaren, ma łagodny
czekoladowy smak i przyjemny
(bez goryczki) posmak
• KAROB (chleb świętojański) –
zdrowy substytut czekolady,
pomaga normalizować pracę jelit
• BIAŁKO ORZECHA WŁOSKIEGO –
stanowi wysokiej jakości materiał
budulcowy dla całego organizmu
• JOD (30% dziennej normy) jest
niezbędnym pierwiastkiem śladowym.
Jego niedobór objawia się przewlekłym
zmęczeniem, obniżoną odpornością,
złym samopoczuciem i wzrostem
masy ciała

WKRÓTCE

1. Napój z kakao,
orzechem włoskim i jodem*
Napój pozwoli połączyć przyjemne
z pożytecznym: cieszyć się smakiem,
uzupełnić dzienne spożycie jodu,
wzmocnić odporność i wytrzymałość
organizmu.
Kod: 196803, 15 g

11,50 PLN

1

3+
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DLA DZIECI I ICH
RODZICÓW

BĄDŹ ZAWSZE ZDROWY, MALUSZKU!
SKŁADNIKI AKTYWNE:

DO SPOŻYCIA
BEZPOŚREDNIO
PO OTWARCIU

- KOMPLEKS WITAMINOWY BETAVITON
(ß–karoten (prowitamina А), witamina С)
- S OK Z NONI + SOK Z JEŻYN/Z ŻURAWINY/Z JABŁEK –
wybór smaku jak interesująca zabawa
2. Syropy z sokami owocowymi i witaminami*
Korzystny owocowy napój dla zdrowego i prawidłowego
odżywiania dzieci!
Składniki aktywne zawarte w syropie pomagają:
- dostarczyć do organizmu dziecka naturalne witaminy i minerały
- wzmocnić odporność i wytrzymałość organizmu dziecka
- zwiększyć odporność na infekcje
Kod: 640102, 21 szt. х 10 g

76,00 PLN

DODATEK DO
GOTOWYCH POTRAW
(TWAROŻEK, KASZA,
HERBATA I IN.)
OWOCOWY
KONCENTRAT DO
PRZYGOTOWANIA
NAPOJÓW

BEZ

• KONSERWANTÓW
• WZMACNIACZY SMAKU
• SUBSTANCJI
ZAPACHOWYCH
• SKROBI
• BARWNIKÓW

100%

SKŁADNIKÓW
NATURAJLNYCH

2
* Suplement diety
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PRODUKTY DLA DZIECI

Razem jest zdrowiej i weselej

DUŻA TROSKA

1. Krem dla dzieci z prebiotykami
Łagodzi skórę, zapobiega podrażnieniom,
likwiduje suchość, zapewnia łagodną i staranną
pielęgnację skóry. Jest przeznaczony do
codziennej pielęgnacji zarówno normalnej, jak
i problematycznej, wrażliwej skóry dziecka od
pierwszych dni życia.
Kod: 36802, 50 g

22,50 PLN

SKŁAD:
• naturalny prebiotyk Biolin P – pomaga
utrzymać, a także przywrócić równowagę
flory bakteryjnej skóry
• olejek makadamia
• pantenol
• witamina E

2. Dziecięcy krem ochronny
do ciała Baby Bambo
Zmiękcza, odżywia i nawilża
wrażliwą skórę dziecka, skutecznie
chroni ją przed odparzeniami.
Skład: olejek amarantusa,
wyciągi z uczepu, róży, rumianku,
witamina E, pantenol.
Kod: 20141, 250 g

NOWOŚĆ

44,50 PLN

PONAD

93%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

DLACZEGO JEST
MAŁO PIANY?
Szampon w żelu
zawiera łagodne
składniki myjące
pochodzenia roślinnego
i właśnie dlatego nie
powstaje obfita piana!

2

1
Odpowiedni
do codziennego
stosowania
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Odpowiedni dla
noworodków

Może być stosowany
pod pieluchę

3. Dziecięca szczoteczka do zębów
„ProDental Junior”
Kod: 90153, 1 szt.

DL A M LEC Z

CH I S TAŁYC
NY

ZĘ

4. Żelowa pasta do zębów dla dzieci
„ProDental Junior”
- łagodna substancja ścierająca:
delikatne czyszczenie szkliwa
- bezpieczna w razie przypadkowego
połknięcia: nie zawiera fluoru i parabenów
- przyjemny jabłkowy smak i zapach:
aby mycie zębów było przyjemne
Kod: 60147, 50 g

24,50 PLN

H

20,50 PLN

5. Pasta do zębów dla dzieci Ananas
z enzymami roślinnymi
Zawiera składniki aktywne w „dziecięcej“ dawce, uwzględniającej
specyfikę jamy ustnej dziecka. Dzieki zawartości enzymów
z owocu ananasa i papai, pasta rozpuszcza i łagodnie usuwa osad
nazębny, a nie tylko go poleruje.
Kod: 66801, 75 g

B ÓW

- Ochrona delikatnego szkliwa
- Bezpieczna formuła bez fluoru, parabenów, barwników i SLS
- Delikatne czyszczenie: delikatne właściwości ścierające
- Troska o dziąsła
- Atrakcyjne mycie zębów: przyjemny smak
- Składniki aktywne w „dziecięcej“ dawce

21,00 PLN

NOWOŚĆ

02 03 04

DL A M LEC Z

01 - Zielona
02 - Różowa
03 - Niebieska
04 - Fioletowa

CH I S TAŁYC
NY

4

B ÓW

BEZ

SUBSTANCJI
ZAPACHOWYCH

ZĘ

3

Z ENZYMAMI:
ŁAGODNIE
ROZPUSZCZA
OSAD NAZĘBNY,
A NIE TYLKO GO
POLERUJE

H

01

• plastyczne włoski zamiast
twardych włókien:
staranne oczyszczanie
• rozrzedzony stożkowy
kształt włosków:
czyszczenie w trudno
dostępnych miejscach
• możliwość zmiany kąta
nachylenia główki
szczoteczki: dokładne
czyszczenie zębów
położonych w dalszej
części jamy ustnej

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

5
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PRODUKTY DLA DZIECI

O NAJMŁODSZYCH

Master Herb

ZWOLNIJ
SWOJE CIAŁO
OD TOKSYN

120

1. Lawendowy plaster do stóp
Wzmocniony przez turmalin, który przyspiesza przepływ limfy
i proces oczyszczania. Likwiduje uczucie dyskomfortu, zmęczenia,
nadmiernego napięcia i uczucia „gorących nóg“.
Kod: 41328, 2 szt.
LINIA ZDROWIA

25,00 PLN

KOMPLEKSOWE STOSOWANIE KOSMETYKÓW
DO OCZYSZCZANIA ORGANIZMU SPRZYJA:
- usuwaniu toksyn i złogów
- wzmocnieniu odporności
- redukcji wyprysków skórnych
- poprawie ogólnego samopoczucia i jakości życia

PRZED ZASTOSOWANIEM
PLASTRA

PO ZASTOSOWANIU
PLASTRA

1

KOMPLEKS NATURALNYCH SORBENTÓW
W SKŁADZIE PLASTRÓW:
• oddziałuje na punkty akupunkturowe
znajdujące się na stopie, sprzyjając
oczyszczaniu układu limfatycznego
• ma silne właściwości pochłaniające
• aktywuje proces usuwania toksyn
z organizmu
• zwiększa ogólny tonus organizmu
2. Plaster do stóp
Kod: 41314, 2 szt.

27,00 PLN

2
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Shambala gifts

Przyjmij w prezencie
siłę ałtajskich ziół!

1

1. Herbatka ziołowa z ostropestem plamistym*
Zioła wchodzące w skład herbatki mają działanie
żółciopędne i ochronne na wątrobę, sprzyjają
odbudowie potencjału energetycznego przy
zatruciach organizmu, mogą być stosowane
do stymulacji pracy wątroby, poprawy trawienia
i odpływu żółci.
Kod: 123921, 30 saszetek x 1,5 g
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2

2. Herbatka ziołowa z omanem*
Zioła wchodzące w skład herbatki
sprzyjają poprawie funkcjonowania
organów trawienia. Pomagają unormować
pracę jelit, oczyszczają organizm, usuwają
przyczyny ogólnego zatrucia, poprawiają
naturalny metabolizm.
Kod: 123920, 30 saszetek x 1,5 g

3

3. Herbatka ziołowa „Tybetańskie zioła“*
Zioła wchodzące w skład herbatki zawierają
substancje czynne biologicznie, które
usprawniają pracę wszystkich ważnych układów
organizmu, sprzyjają poprawie metabolizmu i
wzmocnieniu odporności, oczyszczają organizm
ze złogów i toksyn.
Kod: 123923, 30 saszetek x 1,5 g

4

KAŻDA ZA

46,00 PLN
* Suplement diety

6. Herbatka ziołowa Zioła Ałtaju*
Zioła wchodzące w skład herbatki mają łagodne
działanie moczopędne, usuwają nadmiar wody
i złogi, regulują pracę nerek i pęcherza
moczowego, mogą być stosowane dla
poprawy funkcjonowania układu moczowego,
zmniejszenia obrzęków.
Kod: 123922, 30 saszetek x 1,5 g

5. Herbatka ziołowa z czerwoną koniczyną*
Zioła wchodzące w skład herbatki dobroczynnie
wpływają na pracę układu sercowo-naczyniowego,
sprzyjają wzmocnieniu i oczyszczaniu ścian naczyń
krwionośnych, zwiększają elastyczność naczyń
krwionośnych, zmniejszają ich przepuszczalność,
pomagają obniżyć zawartość cholesterolu
we krwi i unormować metabolizm tłuszczów.
Kod: 123915, 30 saszetek x 1,5 g

6

5

100%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU
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LINIA ZDROWIA

4. Herbatka ziołowa z prawoślazem*
Zioła wchodzące w skład herbatki pomagają
unormować pracę układu pokarmowego
i trawienie, likwidują wzdęcia i zgagę,
stymulują wydzielanie soku żołądkowego,
normalizują metabolizm, mają właściwości
przeciwzapalne.
Kod: 123916, 30 saszetek x 1,5 g

Dr. Taiga

SMACZNE I KORZYSTNE MIESZANKI
ZIÓŁ TAJGI DLA KAŻDEGO!
WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

100%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

DLA TWOJEGO DOBREGO SAMOPOCZUCIA
• BEZ SUBSTANCJI
ZAPACHOWYCH
I WZMACNIACZY
SMAKU

• SPECJALNA TECHNOLOGIA • SASZETKI
PRZETWARZANIA
W OSOBNYCH
SUROWCÓW – AKSYMALNE
OPAKOWANIACH
KORZYŚCI Z ROŚLIN

NOWOŚĆ

1

2

3

WKRÓTCE

1.Herbatka ziołowa „Spojrzenie tajgi“*
• dostarcza cennych dla oczu witamin,
mikro- i makroelementów
• pomaga zlikwidować zmęczenie
i napięcie oczu, w tym podczas
pracy przy komputerze
Skład: wierzbownica, świetlik lekarski,
dziurawiec, jagoda, koniczyna, liście
mięty pieprzowej, owoce jagód
i aronii, liście hibiskusa.
Kod: 125901, 21 saszetek po 2 g

57,00 PLN
124

2. Herbatka ziołowa „Naturalna gibkość“*
• uzupełnia ważne dla stawów witaminy,
mikro- i makroelementy
• ma ogólne działanie wzmacniające
aparat ruchu przy zwiększonym wysiłku
fizycznym
Skład: wierzbownica, fiołki, skrzyp polny,
tymianek, uczep, liście brzozy, borówki,
pokrzywy, owoce róży i jałowca, korzenie
i kłącza lukrecji i szczodraka.
Kod: 125905, 21 saszetek po 2 g

3. Herbatka ziołowa „Tarcza tajgi”*
• wspomaga odporność, mobilizuje wszystkie siły
obronne organizmu w okresie przeziębień
• zwiększa ogólny tonus, dostarcza energii i zwiększa
zdolność do działania
Skład: wierzbownica, wiązówka, jeżówka, korzeń
i kłącze waleriany i tataraku, owoce jałowca i maliny,
liście maliny.
Kod: 125906, 21 saszetek po 2 g

50,00 PLN

* Suplement diety

4. Rozpuszczalny napój z cykorią
i orzeszkami pinii*
Orzeźwiający napój kawowy stworzony
według receptur pochodzących z rejonów
tajgi to skarbnica cennych substancji
z dziko rosnących roślin: cykorii, orzecha
cedrowego, siekiernicy i błyskoporka
podkorowego.
Kod: 198812, 3 g

NOWOŚĆ

10,00 PLN

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

100%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

BEZ GMO,

BARWNIKÓW
I SUBSTANCJI
ZAPACHOWYCH

Przysmak tajgi o smaku
orzechów cedrowych!
Rześkość bez kofeiny:
dodaje energii, nie
pobudzając układu nerwowego

Poprawa funkcji układu
pokarmowego i troska
o sylwetkę

Naturalne źródło inuliny
zawartej w cykorii

Poprawa kondycji
fizycznej i umysłowej

Wzmocnienie odporności
dzięki naturalnym składnikom

Dobroczynny wpływ na
organizm kobiety i mężczyzny

4
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LINIA ZDROWIA

ZACZNIJ PORANEK Z KORZYŚCIĄ
DLA ORGANIZMU!

NAŁADUJ SIĘ NOWYMI SIŁAMI
DLA CODZIENNYCH ZWYCIĘSTW!
BŁYSKOPOREK PODKOROWY
LUB INACZEJ GRZYB BRZOZOWY
• Silny biogenny środek stymulujący
i antyoksydant
• normalizuje procesy metaboliczne
i funkcje układu pokarmowego
• zwiększa potencjał immunologiczny
organizmu
• sprzyja obniżeniu stresu i zmęczenia
• dostarcza organizmowi witamin oraz
makro- i mikroelementów
• poprawia stan skóry, paznokci i włosów

HERBATA DR. TAIGA TO:
• ładunek energii i wspaniały nastrój
• wyjątkowe picie herbaty bez ryzyka
dla figury: przyspiesza metabolizm
i poprawia wymianę substancji
• naturalne adaptogeny: likwidują
niestabilny stan emocjonalny,
który jest przyczyną podjadania
1. Czarna herbata liściasta z czagą*
Ma ogólne działanie wzmacniające,
optymalizuje pracę układu pokarmowego,
co ma szczególne znaczenie przy braku
prawidłowej diety.
Kod: 225435, 20 saszetek po 2 g

RÓŻENIEC GÓRSKI LUB
INACZEJ „ZŁOTY KORZEŃ“
• Dla osób, które nie mają problemów
ze zdrowiem: zwiększa koncentrację
uwagi, zdolność do działania,
stymuluje działalność umysłową
i aktywność mięśni
• dla osób cierpiących na depresję,
przewlekłe zmęczenie: idealnie
uspokaja, zmniejsza rozdrażnienie,
poprawia jakość snu
• dla sportowców: ziołowy środek
adaptogenny
• dla wszystkich: poprawia odporność
i jest pomocny w profilaktyce
przeziębień

1

2. Czarna herbata liściasta
z korzeniem różeńca górskiego*
Tonizuje, sprzyja wzmocnieniu odporności,
wspomaga wytrzymałość organizmu
podczas wytężonej pracy.
Kod: 225436, 20 saszetek po 2 g

46,00 PLN

2
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46,00 PLN

HERBATKI,

EKSPRESOWY EFEKT! MIESZANKA
NATURALNYCH OLEJKÓW
ZAPACHOWYCH:
• poprawia jakość oddychania przez nos
• ma działanie wspomagające w czasie
przeziębienia i w jego profilaktyce
• ułatwia ogólne samopoczucie
• ma działanie antyseptyczne
• nawilża błonę śluzową, hamując
namnażanie się bakterii

LINIA ZDROWIA

KTÓRE SZYBKO POSTAWIĄ
CIĘ NA NOGI
WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

ODŚWIEŻAJĄCY
I ORZEŹWIAJĄCY ZAPACH:
• ma działanie wspomagające koncentrację
• ma działanie uspokajające
(np. w przypadku choroby lokomocyjnej)
• „postawi na nogi“ w przypadku fizycznego
i umysłowego przemęczenia

100%

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

3. Aromatyczny sztyft o zapachu wiśni i mięty
Niewielki sztyft z łatwością zmieści się w torebce lub
kieszeni. Jest wygodny w użyciu w każdym miejscu
i w każdej sytuacji.
Kod: 60150, 1 szt.

22,50 PLN

4. Herbatka ziołowa z kwiatami lipy,
lukrecją i malinami*
Skład: owoce róży, maliny, kwiat lipy, rumianku,
liście pokrzywy, mięty pieprzowej, hibiskus,
korzenie i kłącza lukrecji.
Kod: 123926, 30 saszetek x 1,5 g

46,00 PLN

4

5. Herbatka imbirowa
Kod: 120105, 18 g

10,00 PLN

IMBIR – roślina o skutecznych
właściwościach przeciwwirusowych,
naturalny antybiotyk i źródło silnej
odporności!
* Suplement diety

3

5
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Lekkość –
najlepszy prezent
dla Twoich stóp!
KOSMETYKI Z NATURALNYMI
SKŁADNIKAMI PRZECIW ŻYLAKOM
SĄ NIEZBĘDNE, GDY:

•
•
•
•
•

128

pod koniec dnia odczuwasz ciężkość w nogach i występują obrzęki
czujesz ból i pieczenie w podudziach i w okolicy stawu skokowego
na nogach widoczna jest siatka naczyń krwionośnych i „węzełki“
dużo czasu spędzasz w pozycji stojącej (nauczyciel, fryzjer, kelner)
prowadzisz mało aktywny tryb życia

N E ZUŻ

wystarczy
kilka kropel

PONAD

94 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

LINIA ZDROWIA

AJ

IE
YC

- zapobiegać obrzękom i uczuciu
ciężkości w nogach
- zmniejszyć widoczne objawy siatki
naczyń krwionośnych
- poprawić stan i elastyczność naczyń
krwionośnych
- cieszyć się komfortem do samego
wieczora
- starannie pielęgnować skórę nóg

WYD

EMULSJA LIKWIDUJE ŹRÓDŁO
PROBLEMU, JEJ SKŁADNIKI POMAGAJĄ:

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

1. Emulsja do nóg „Leśny spacer“
Kosmetyk zawiera składniki o działaniu
ochronnym na naczynia krwionośne:
wyciągi kwiatów kasztanowca, głogu,
kory białej wierzby, terpentynę,
błoto aluwialne, salicylan metylu.
Kod: 45902, 100 ml

68,50 PLN

ŻEL ZIOŁOWY WZMACNIA EFEKTY
I DZIAŁA PROFILAKTYCZNIE
- jest używany jako kosmetyczny środek
pomocniczy przy widocznych naczynkach
- pomaga rozprawić się z uczuciem
ciężkości w nogach
- kompleks wyciągów roślinnych w składzie
żelu ziołowego sprzyja likwidacji objawów
zastoinowych
- dzięki właściwościom tonizującym
wyciągów, naczynia stają się bardziej
elastyczne i sprężyste
2. Ziołowy żel do nóg „Slaviton”
Ekstrakt z kasztanowca, chmielu,
tymianku, liści oczaru wirginijskiego,
rozmarynu, rumianku lekarskiego,
dziurawca, czerwonych alg.
Kod: 44402, 125 g

73,00 PLN

1

2
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Altai Sacral

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU
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„PŁYNNY PLASTER“
SZYBKO PRZYWRÓCI TONUS
MIĘŚNIOM I WIĘZADŁOM

„ORTOPHYT“ –
NARASTAJĄCY EFEKT
REGENERACJI I
PROFILAKTYKI

• Wzmocniony efekt
rozgrzewający, który odnawia
się przy oddziaływaniu ciepła
i przy wysiłku fizycznym

• Ma działanie narastające
• Źródło siarki, która jest
znana ze swoich
właściwości
regenerujących
na tkankę chrzęstną,
mięśnie i stawy
• Idealnie nadaje się do
masażu okolicy stawów
• Pomaga pozbyć się
napięcia i dyskomfortu
w okolicy stawów

• Ma natychmiastowe działanie
kojące, szybko likwiduje uczucie
dyskomfortu okolic stawów
• Zawiera składniki rozluźniające
mięśnie i więzadła
• Do stosowania miejscowego
w strefach problematycznych
• Aktywnie rozgrzewa mięśnie
i więzadła przed treningiem
sportowym

WZMOCNIONY EFEKT
ROZGRZEWAJĄCY, KTÓRY
ODNAWIA SIĘ PRZY
ODDZIAŁYWANIU CIEPŁA
I WYSIŁKU FIZYCZNYM

ŁAGODNE DZIAŁANIE
ROZGRZEWAJĄCE
(GRZEJE, ALE NIE PARZY)
2. Żel do masażu Orthophyt
Eter waniliowy, dimetylosulfon,
ekstrakt z rozmarynu, propolisu,
igieł jodłowych, oliwy z oliwek,
eukaliptusa, mięty pieprzowej.
Kod: 34401, 125 g

1. Krem do ciała „Płynny plaster”
Produkt zawiera składniki „stawowe“:
olejek cynamonowy, goździków
i jodły, wyciągi z papryczki chili,
czarciego pazura, omanu, propolisu,
kamforę i mentol.
Kod: 34413, 125 g

73,00 PLN
1

73,00 PLN

PONAD

PONAD

92 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

LINIA ZDROWIA

Pozostań w ruchu!

2

96 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH
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Plastry o ukierunkowanym
działaniu

KOMPLEKS ZIOŁOWY W SKŁADZIE PLASTRÓW:
- ma delikatne działanie rozgrzewające
- pomaga złagodzić dyskomfort
- ma działanie przeciwzapalne
- sprzyja poprawie mikrokrążenia

1
1. Plaster kosmetyczny do ciała „Jian Kang”
Kod: 30117, 5 szt.

31,00 PLN

2
2. Plaster kosmetyczny do ciała „Wutong”
Kod: 30118, 5 szt.

31,00 PLN
132

• Naturalne składniki
• Łatwe i wygodne
w użyciu: przyklej
i zapomnij
• Ukierunkowane
dostarczanie
substancji
aktywnych

LINIA ZDROWIA

OPAKOWANIE PRZEDSTAWIA
TARASY RYŻOWE.
ICH FALISTE LINIE ZNIKAJĄCE
W ODDALI PRZYPOMINAJĄ
KONSTRUKCJĘ MIĘŚNIE CIAŁA

3
3. Kosmetyczny plaster ziołowy
do ciała „Zhui Feng Forte”
Naturalne składniki aktywne
zawarte w składzie, pomagają
złagodzić dyskomfort mięśni,
odczuwać radość z ruchu,
obudzić wewnętrzną energię.
Kod: 30106, 4 szt.

21,50 PLN

4. Kosmetyczny plaster ziołowy
do ciała „Yaoshen Forte”
Składniki aktywne plastrów mają
korzystny wpływ na stan nerek
i układu moczowo-płciowego,
mężczyznom pomagają
przywrócić wiarę w swoje
możliwości.
Kod: 30111, 2 szt.

4

32,50 PLN

4

OPAKOWANIE PRZEDSTAWIA
WIELKI WODOSPAD,
SYMBOLIZUJĄCY UKŁAD
MOCZOWO-PŁCIOWY
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SIŁA TURMALINU

DLA TWOICH ZWYCIĘSTW!
• PROSTE I WYGODNE W UŻYCIU

• POMAGAJĄ SZYBKO ROZGRZAĆ CIAŁO

• LIKWIDUJĄ NAPIĘCIE, PRZYWRACAJĄC POCZUCIE KOMFORTU

1. Kołnierz szyjny z punktowo naniesionym turmalinem
- sprzyja zmniejszeniu napięcia w odcinku szyjnym kręgosłupa
i okolicy między łopatkami
- zmniejsza zmęczenie, przyspiesza adaptację podczas częstych
podróży samochodem i samolotem
Kod: 30127, 1 szt.

114,50 PLN

2. Pas z punktowo naniesionym turmalinem
- obniża napięcie w okolicy lędźwi,
miednicy i dolnej części brzucha
- sprzyja poprawie krążenia
Kod: 30126, 1 szt.

345,00 PLN

3. Bielizna męska z turmalinem
- sprzyja poprawie lokalnego krążenia i likwidacji
objawów zastoinowych
- turmalin i magnesy oddziałują na dolny Dantian,
odpowiadający za zachowanie energii seksualnej
oraz na meridiany nerek i pęcherza moczowego
Kod: 30132/01. Rozmiar: 50, 1 szt.
Kod: 30132/02. Rozmiar: 54, 1 szt.

160,00 PLN
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4. Nakolanniki z punktowo naniesionym turmalinem
• pomagają zlikwidować napięcie mięśni
• zapewniają komfort podczas chodzenia
Kod: 30129, 2 szt.

315,00 PLN

5. Skarpetki z punktowo naniesionym turmalinem
Kod: 30130/02. Rozmiar: 22 cm, 1 para

59,50 PLN

6. Bawełniane skarpetki z punktowo
naniesionym turmalinem
- pomagają zlikwidować zmęczenie nóg
- wspomagają prawidłowe wydzielanie potu
- zapobiega pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu
Kod: 30131. Rozmiar: 22 cm, 1 para

68,00 PLN

2
LINIA ZDROWIA

1

3

4

5
6
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Męska
siła i energia

podarowane przez
legendarne rośliny!

1. Kosmetyczny olejek do masażu
„Tajemnica pokoi cesarza”
W składzie kosmetyku znajdują
się wyciągi i olejki roślinne, które
mają dobroczynny wpływ
na pracę gruczołu krokowego –
„drugiego serca“ mężczyzny.
Naturalne składniki sprzyjają
usuwaniu objawów
zastoinowych, działają
przeciwbakteryjnie
i przeciwzapalnie.
Bez konserwantów i substancji
zapachowych.
Kod: 30121, 10 ml

296,50 PLN

2. Bielizna męska z turmalinem
- sprzyja poprawie lokalnego krążenia
i likwidacji objawów zastoinowych
- turmalin i magnesy oddziałują na dolny
Dantian, odpowiadający za zachowanie
energii seksualnej oraz na meridiany
nerek i pęcherza moczowego
Kod: 30132/01. Rozmiar: 50, 1 szt.
Kod: 30132/02. Rozmiar: 54, 1 szt.

160,00 PLN
1

100%
SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH
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46,00 PLN

100%

NATURALNE AŁTAJSKIE
HERBATKI ZIOŁOWE

2

NATURALNY
SKŁAD –

100%
BAWEŁNA

TURMALIN
W STREFIE MIESZKA
NIE WYKAZUJE
WŁAŚCIWOŚCI
ROZGRZEWAJĄCYCH

3

Zdrowe ciało
i zdrowy duch –
wybór nowoczesnego
mężczyzny!
* Suplement diety

4

4. Kosmetyczny plaster ziołowy do ciała „Yaoshen Forte”
Składniki aktywne plastrów mają korzystny wpływ na stan nereki układu moczowopłciowego, mężczyznom pomagają przywrócić wiarę w swoje możliwości.
Kod: 30111, 2 szt.

32,50 PLN
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DLA MĘŻCZYZN

3. Herbatka ziołowa dla mężczyzn z wierzbownicą
i szczodrakiem *
Zestaw zioł wchodzących w skład herbatki pomoże
zwiększyć wytrzymałość i zdolność do działania. Zioła
mają działanie stymulujące i tonizujące, zwiększają
odporność, likwidują uczucie zmęczenia
i poprawiają potencję.
Kod: 123917, 30 saszetek х 1,5 g

OKŁADY ZIOŁOWE

DLA ZDROWIA KOBIET
1. Wkładka higieniczna na co dzień „Delikatna troska”
Wewnętrzna ziołowa wkładka ma funkcję ochronną, zapobiega
powstawaniu bakterii.
Kod: 60145, 1 szt.

BEZ CZĘSTEGO
DYSKOMFORTU!

11,50 PLN

W składzie:
ałunit, kemferol,
arcydzięgiel,
perełkowiec japoński,
złocień, wiciokrzew
japoński, gardenia
jaśminowa, mniszek
lekarski, mięta
pieprzowa, osthol,
borneol.

1

2. Wkładka higieniczna na co dzień
„Życiowa energia“
Zawiera kompleks wyciągów roślinnych
i zmielonych ziół, które utrzymują naturalną
równowagę pH i zapobiegają powstawaniu
nieprzyjemnych zapachów.
Kod: 63601, 1 szt.

11,50 PLN
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SILNI OBROŃCY
PŁCI PIĘKNEJ
W składzie:
arcydzięgiel, ekstrakty z: mięty
pieprzowej, korzenia rdestu
wielokwiatowego, korzenia piwonii
chińskiej, liści kurkumy, selernicy,
aloesu, ałunit.

2

• ŁAGODNA WIERZCHNIA WARSTWA
Z NATURALNEGO MATERIAŁU
• MAJĄ WKŁADKĘ ZIOŁOWĄ
ZAWIERAJĄCĄ SPROSZKOWANE
ROŚLINY I AŁUNIT

WCHŁANIAJĄC SIĘ PRZEZ BŁONY
ŚLUZOWE STYMULUJE PRODUKCJĘ
TLENKU AZOTU, KTÓRY POWODUJE
POTĘŻNY PRZYPŁYW ENERGII
SEKSUALNEJ I ZWIĘKSZA
PODNIECENIE SEKSUALNE

MENTOL

STYMULUJE ZAKOŃCZENIA
NERWOWE, POWODUJĄC
ZWIĘKSZENIE ILOŚCI
NATURALNEGO ŚLUZU, A TAKŻE
POTĘGUJE WCHŁANIANIE
ARGININY

KWAS
MLEKOWY

UTRZYMUJE PRAWIDŁOWE
PH I BALANS
MIKROFLORY INTYMNEJ

KOBIECE ZDROWIE

L-ARGININA

PANTENOL
I ALANTOINA

NAWILŻA SKÓRĘ,
ZMIĘKCZA BŁONĘ
ŚLUZOWĄ, ZAPOBIEGA
PODRAŻNIENIU

3. Volupta+ dla kobiet
• dla zwiększenia poziomu pożądania seksualnego
• dla zwiększenia percepcji czuciowej
• dla synchronicznego osiągnięcia orgazmu
• preparat można używać z prezerwatywami
i innymi wyrobami z lateksu
• posiada naturalny aromat mentolu i neutralny smak
Kod: 65301, 2 szt. х 5 g

55,50 PLN

PONAD

88 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

Przyjemność

w łóżku...

3
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BLIŻEJ NATURY:

DELIKATNA PIELĘGNACJA NA BAZIE
NATURALNYCH SKŁADNIKÓW
WZMACNIA MIEJSCOWĄ ODPORNOŚĆ
1. Żel do higieny intymnej
z wyciągami roślinnymi
- dokładnie myje
- pomaga utrzymać naturalny
poziom pH okolic intymnych
- poprawia naturalną ochronę
delikatnej skóry
- odświeża i nawilża
- likwiduje dyskomfort po depilacji
- składniki aktywne w składzie mają
działanie przeciwzapalne
i łagodzące
Kod: 60149, 360 g

PONAD

WYPRODUKOWANO
NA AŁTAJU

MOŻE BYĆ
STOSOWANY
PRZEZ PRZYSZŁE
MAMY I KOBIETY
KARMIĄCE

64,50 PLN

2. Delikatny żel do higieny
intymnej
- zapewnia staranną pielęgnację
- wspomaga prawidłowy poziom
pH śluzówki stref intymnych
- sprzyja neutralizacji bakterii
i usuwaniu nieprzyjemnego
zapachu
Kod: 64404, 360 g

SKŁAD:
• NATURALNY NAPAR MIĘTY
I RÓŻEŃCA
• WYCIĄGI Z LUKRECJI,
TATARAKU, RUMIANKU,
POKRZYWY, SZAŁWII
I PĄCZKÓW DĘBU
• KWAS MLEKOWY
• 4 RODZAJE SKŁADNIKÓW
NAWILŻAJĄCYCH, W TYM
HIALURONIAN SODU

64,50 PLN
2

SKŁAD:
• SREBRO KOLOIDALNE
• KWAS MLEKOWY
• OLEJEK Z DRZEWA
HERBACIANEGO
• WYCIĄGI ROŚLINNE Z ALOESU
ZWYCZAJNEGO, SZAŁWII,
RUMIANKU

PONAD

90 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH
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82 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

1

WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁE
WKŁADKI!
KOBIECE ZDROWIE

3. Podpaski na noc
z fitomembraną „Energia ziół”
Kod: 61903, 8 szt.

50,00 PLN

4. Wkładki z fitomembraną
na dzień „Energia ziół”
Kod: 61901, 20 szt.

42,50 PLN

3

WEWNĄTRZ KAŻDEGO OPAKOWANIA

SZYBKI TEST

KONTROLI POZIOMU PH
FLORY BAKTERYJNEJ

• NATURALNA WARSTWA WIERZCHNIA
szybko wchłania płyn, uniemożliwiając mu
wydostanie się z wnętrza wkładki
• ZAWIERAJĄ MEMBRANĘ ZIOŁOWĄ
z opatentowanym koncentratem
wyciągów z ziół.
• SPRZYJAJĄ NORMALIZACJI KRĄŻENIA,
poprawie procesów metabolicznych
i regeneracji flory bakteryjnej
• LIKWIDUJĄ BAKTERIE i nieprzyjemny
zapach
• DAJĄ UCZUCIE ŚWIEŻOŚCI i komfortu.

4

5. Podpaski na dzień
z fitomembraną „Energia ziół”
Kod: 61902, 8 szt.

42,50 PLN

5

ZAWIERAJĄ ZIOŁOWĄ MEMBRANĘ
Z OPATENTOWANYM KONCENTRATEM WYCIĄGÓW
Z ZIÓŁ: nasion selernicy, liści kurkumy, liści
mięty pieprzowej, arcydzięgla, korzenia piwonii
chińskiej, korzenia rdestu wielokwiatowego,
liści aloesu oraz ałunit
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Nefrytowa świeżość

DELIKATNA OCHRONA
W DZIEŃ I W NOCY!
NA SZCZEGÓLNE

NOCE

6

WARSTW

OCHRONNYCH

2
1

• NATURALNA „ODDYCHAJĄCA“ GÓRNA WARSTWA NIE
POWODUJE „EFEKTU CIEPLARNIANEGO“
• WARSTWA ZAWIERAJĄCA KOMPLEKS ZIOŁOWY: POMAGA
PRZYWRÓCIĆ RÓWNOWAGĘ FLORY BAKTERYJNEJ
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• STWORZONE WEDŁUG RECEPTUR MEDYCYNY WSCHODNIEJ

1. Ziołowe podpaski dla
kobiet na noc „Nefrytowa
świeżość“ Super
Kod: 61913, 10 szt.

34,50 PLN

2.Ziołowe podpaski dla
kobiet na dzień „Nefrytowa
świeżość“ Super
Kod: 61912, 10 szt.

34,50 PLN

29,50 PLN

KOMFORT I PEWNOŚĆ SIEBIE
KAŻDEGO DNIA!
4. Ultracienkie ziołowe wkładki higieniczne
na co dzień „Nefrytowa świeżość“
Kod: 61921, 25 szt.

30,00 PLN

5. Wkładki higieniczne ze srebrem
na co dzień ultracienkie
Likwidują przyczyny powstawania nieprzyjemnego
zapachu, świądu i stanów zapalnych.
Mikrocząsteczki srebra znajdujące się w specjalnej
wkładce, dobroczynnie wpływają na florę
bakteryjną i hamują powstawanie infekcji.
Kod: 65512, 20 szt.

29,50 PLN

3

4
5

8. Wkładki higieniczne na co dzień
z aloesem „Nefrytowa świeżość“
Kompaktowe hermetyczne
opakowanie zawsze pod ręką.
Kod: 61911/01, 1 szt.

6

2,00 PLN

NA SZCZEGÓLNE

DNI

5

WARSTW

OCHRONNYCH
6. Ziołowe wkładki higieniczne na co dzień
„Nefrytowa świeżość“
Kod: 61914, 20 szt.

29,50 PLN

8
7
7. Wkładki higieniczne na co dzień z aloesem
„Nefrytowa świeżość“
Kod: 61911, 20 szt.

29,50 PLN
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LINIA ZDROWIA

3. Ziołowe wkładki higieniczne na co dzień
z anionami „Nefrytowa świeżość“
Chip anionowy pozytywnie wpływa na florę
bakteryjną, wspomaga ochronę przed bakteriami
chorobotwórczymi i dyskomfortem. W składzie:
wyciąg z mięty pieprzowej i kamelii chińskiej.
Kod: 61915, 20 szt.

Shambala gifts

„KOBIECE“ HERBATKI ZIOŁOWE Z AŁTAJU!
100% NATURALNE!

2. Herbatka ziołowa z dzięglem
chińskim i różeńcem*
Zioła wchodzące w skład herbatki ziołowej
są źródłem substancji aktywnych, które
przywracają równowagę na poziomie
komórkowym, hamują mutację komórek
i dbają o zdrowie kobiecego układu
moczowo-płciowego.
Kod: 123912, 30 saszetek x 2 g

GŁÓWNYM SKŁADNIKIEM HERBATEK
ZIOŁOWYCH JEST DZIĘGIEL CHIŃSKI,

który jest nazywany „kobiecym żeń-szeniem“
za sprawą dobroczynnego wpływu na
organizm kobiety. Jest zalecany do stosowania w
profilaktyce chorób układu rozrodczego,
w stanach zapalnych, zaburzeniach cyklu
menstruacyjnego i pozostałych problemach.

HARMONIA
NA POZIOMIE
KOMÓRKOWYM

3. Herbatka ziołowa z dzięglem
chińskim i szałwią*
Zioła znajdujące się w herbatce ziołowej
wspierają organizm kobiety, zmniejszając
objawy przekwitania, regulują gospodarkę
hormonalną, ciśnienie, zwiększają zdolność
umysłową i fizyczną.
Kod: 123914, 30 saszetek x 2 g

DOBROCZYNNY
WPŁYW
NA STAN
GRUCZOŁÓW
MLEKOWYCH

2

4. Herbatka ziołowa z dzięglem chińskim
i gruszynką jednostronną*
Zioła wchodzące w skład herbatki ziołowej
wspierają organizm w walce z „małymi
agresorami“, które powodują choroby
zapalne kobiecych narządów płciowych.
Kod: 123911, 30 saszetek x 2 g

1
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1. Herbatka ziołowa z dzięgielem
chińskim i wiązówką dla kobiet*
Zioła wchodzące w skład herbatki
ziołowej dobroczynnie wpływają
na stan gruczołów mlekowych,
zmniejszają uczucie bólu i są
znakomitym środkiem profilaktyki
problemów z kobiecymi
narządami płciowymi.
Kod: 123913, 30 saszetek x 2 g

PŁYNNE
PRZEJŚCIE I
RÓWNOWAGA
HORMONALNA

3

KAŻDA ZA
46,00 PLN

NATURALNA
OCHRONA PRZED
STANEM
ZAPALNYM

4
* Suplement diety

PROBLEMY Z PIERSIAMI?

POTRZEBNA JEST PROFILAKTYKA!

• owocowy
koncentrat do
przygotowania
napoju
• samodzielny
produkt
dietetyczny
• dodatek do
deserów lub
innych gotowych
posiłków

SKŁADNIKI AKTYWNE PRODUKTÓW:
mają dobroczynny wpływ na stan gruczołów mlekowych
mają właściwości regulujące gospodarkę hormonalną i łagodzące
likwidują zastoje krwi
pozytywnie wpływają na regulację procesów metabolicznych
i zapobiegają mutacji komórek

KOBIECE ZDROWIE

WYBIERZ ZGODNIE
Z NASTROJEM!
Warianty stosowania:

ZLIKWIDUJ NAPIĘCIE W PIERSIACH
uczucie dyskomfortu w trakcie szczególnych dni
dyskomfort przy ucisku

WKRÓTCE
5. Koncentrat z malinami, lukrecją
i siemieniem lnianym dla kobiet
Zawiera kompleks fitoestrogenów, poprawia
stan witaminowy kobiecego organizmu.
Kod: 195448, 21 saszetek po 12 g
Skład: kompleks roślinny (malina, lukrecja,
mięta pieprzowa, nasiona lnu, lebiodka
pospolita, róża i krwawnik), witaminy z grupy B,
witaminy A, D3, C i E.

100%
SKŁADNIKÓW

NATURALNYCH

6. Kosmetyczny olejek do masażu
„Tajemnica obfitych szczytów“*
Kompleks wyciągów roślinnych i olejków
eterycznych pomoże zlikwidować zastoje
i poprawić procesy metaboliczne w tkankach.
Kod: 30120, 10 ml

296,50 PLN

SKŁAD:
• ŻYWICA Z TRAGANKA
• WYCIĄG Z KORZENIA ŻEŃ-SZENIA
• OLEJEK Z SZAŁWII
• OLEJEK ETERYCZNY I WYCIĄG Z LUBCZYKU
• WYCIĄG Z KORZENIA IMBIRU
• ŻYWICA BENZOESOWA
5
6
* Suplement diety

100%
SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

BEZ
SUBSTANCJI
ZAPACHOWYCH
I KONSERWANTÓW

145

WKRÓTCE
GLUTATHIONE COMPLEX zawiera:
kurkuminę, glutation, cynk,
wyciąg z rozmarynu, sproszkowaną
łupinę orzecha włoskiego
(zawiera juglon), witaminę A
i witaminę В6.
1. Glutathione complex, suplement diety
Kod: 135456, 30 kapsułek
1

1 OPAKOWANIE =
1 KURACJA

WKRÓTCE
ZLATOPHYT zawiera: wyciąg z nawłoci,
kłączy lubczyku, sproszkowane glony
(morszczyn pęcherzykowaty), witaminę
K2 w postaci menachinonu-7, kompleks
Omega-Active.
2. Zlatophyt, suplement diety
Kod: 135455, 30 kapsułek

1 OPAKOWANIE =
1 KURACJA
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Active Life

SKŁADNIKI AKTYWNE
GEROPROLINE TO:

NOWOŚĆ
3. Geroproline, suplement diety
Kod: 135449, 30 kapsułek

225,00 PLN

LINIA ZDROWIA

SUPLEMENTDIETY.PREPARATNIEJESTLEKIEM.

3

PROFILAKTYKA
STARZENIA I POMOC
DLA NACZYŃ
KRWIONOŚNYCH:
NIE UCIEKAJ OD WIEKU,
DOGADAJ SIĘ Z NIM

GEROPROLINE to źródło magnezu,
kwercetyny z wyciągu z perełkowca
japońskiego, resweratrolu,
kwasu liponowego, cysteiny,
flawonoglikozydów
z wyciągu z Ginko biloba, witaminy K
w postaci menachinonu (K2).

• elastyczne tętnice i naczynia, również w
narządach wzroku
• wzrost odporności na stres
• spadek ryzyka rozwoju chorób typowych dla
starszych osób
• ochrona organizmu przed przedwczesnym
starzeniem, przedłużenie młodości
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Czaga i mumio
to przeciwwirusowy duet!

CZAGA I MUMIO
TO ŹRÓDŁO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH,
KWASÓW HUMINOWYCH, KOMPLEKSU
CHROMOGENNEGO (Z BŁYSKOPORKA PODKOROWEGO).

1 OPAKOWANIE =
1 KURACJA

WKRÓTCE

1

CZAGA (INACZEJ, BŁYSKOPOREK PODKOROWY
LUB HUBA BRZOZOWA), JEST NAZYWANA
„GRZYBEM NIEŚMIERTELNOŚCI“ I ZGODNIE
Z WIERZENIAMI POMAGA ZWALCZYĆ 100 CHORÓB!
- jest silnym biogennym środkiem stymulującym
i antyoksydantem
- z większa potencjał odpornościowy organizmu,
wykazując działanie antywirusowe
- sprzyja adaptacji organizmu w sytuacji stresu
i zmęczenia
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MUMIO TO BOGATA W SUBSTANCJE
ODŻYWCZE ŻYWICA MINERALNA, KTÓRA
WYPŁYWA ZE SKAŁ W OKRESIE CIEPŁYCH
LETNICH MIESIĘCY
- wzmacnia odporność organizmu na wirusy
i infekcje
- pomaga zmniejszyć reakcje zapalne
w organizmie
- poprawia procesy regeneracji przy urazach
i przeziębieniach

KOMPLEKS JEST WZBOGACONY
O ARONIĘ CZARNĄ
- bardzo silny antyoksydant
-m
 a pozytywny wpływ na funkcje
obronne organizmu
- s przyja stabilizacji odporności

- wsparcie odporności
- regeneracja organizmu w okresie
przeziębień i infekcji
- wzrost odporności tkanek organów
wewnętrznych na wirusy i infekcje
- antyoksydacyjna ochrona organizmu;
- wzrost odporności na stres
- pozytywny wpływ na układ pokarmowy;
- zmniejszenie procesów zapalnych
- wsparcie dla zdrowia wątroby
- wsparcie organizmu przy zespole
przewlekłego zmęczenia
- regeneracja tkanek

Zatrzymaj utratę
wapnia!
LINIA ZDROWIA

SKŁADNIKI AKTYWNE
CZAGA I MUMIO TO:

NOWOŚĆ

1. Czaga i mumio, suplement diety
Poprawia odporność organizmu na infekcje wirusowe,
stymuluje wymianę energetyczną, poprawia
funkcjonowanie układu pokarmowego i wątroby.
Kod: 195466, 30 kapsułek

SKŁADNIKI AKTYWNE
KOMPLEKSU:
- mają pozytywny wpływ na gęstość tkanek
- pozytywnie wpływają na ruchomość
stawów
- utrzymują dobry stan skóry, włosów
i paznokci
- stymulują regenerację tkanki chrzęstnej,
zapobiegając jej degeneracji
- pozytywnie wpływają na stan organizmu,
wszystkich organów i układów

2
2. Calcemarine complex,
suplement diety
Kod: 135463, 90 tabletek

145,00 PLN

NA BAZIE CYTRYNIANU WAPNIA
Z MUSZLI OSTRYG
+ MIKROELEMENTY: MIEDŹ, MANGAN, CYNK, BOR, KRZEM
+ WITAMINY: D3, В6, С
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“NAOLIW” SWOJE ZDROWIE,
100% CENNYM OLEJKIEM KLASY PREMIUM
SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

1 OPAKOWANIE =
1 KURACJA

Olejek tłoczony na zimno
z nasion amarantusa
zawiera skwalen, naturalną
witaminę E i karotenoidy,
kwas linolowy i linolenowy
oraz polinienasycone kwasy
tłuszczowe (do 75%)

SKŁADNIKI AKTYWNE
OLEJKU:
• likwidują procesy zapalne
w organizmie
• wspomagają pracę układu
krążenia i układu nerwowego
• stymulują pracę układu
odporności
• pomagają obniżyć „zły“
cholesterol
• sprzyjają regeneracji wątroby,
wspomagają pracę żołądka
i regulację procesów
trawiennych

1

OLEJEK Z AMARANTUSA:
SIŁA I DŁUGOWIECZNOŚĆ!
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1. Golden Amaranth Oil
Kod: 135415, 50 kapsułek po 0,5 g

200,00 PLN

NIE

AKTYWNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ –
wspiera stawy, ścięgna i mięśnie

K A DZI

URODA I MŁODOŚĆ –
dba o stan skóry, włosów i paznokci

LINIA ZDROWIA

Z

EN

SA S

ET

HYDROLIZOWANY KOLAGEN TO:

E D WI
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1

AL

E

Z

TWOJA AKTYWNOŚĆ I URODA

ZNAKOMITE SAMOPOCZUCIE –
dobroczynnie oddziałuje na układ
krążenia

2. Galaretka o smaku wiśni i granatu
z kolagenem
Zawiera naturalny dobrze przyswajalny
hydrolizowany kolagen wzbogacony witaminą C
zawartą w soku z granatu i wiśni.
Kod: 195429, 21 szt. x 12 g

2

177,00 PLN

NAŁADUJ SIĘ ENERGIĄ I WCIELAJ W ŻYCIE WSZYSTKIE PLANY
SKŁADNIKI AKTYWNE ŻELU:

Z

POMAGAJĄ DZIAŁAĆ
i wcielać w życie wszystkie plany
POZYTYWNIE ODDZIAŁUJĄ
NA ODPORNOŚĆ

3. Wzbogacony żel z argininą i glicyną
Zawiera najważniejsze dla organizmu substancje aminokwasy L-argininę i glicynę, których działanie jest
wzmocnione przez witaminę В5.
Kod: 135413, 21 szt. х 8 g

104,00 PLN

3

NIE

ET

E D WI

EN

Z
SA S

POMAGAJĄ PORADZIĆ SOBIE
ZE STRESEM spowodowanym
codziennym przemęczeniem i ciągłym
napływem informacji

1

AL

E

POPRAWIAJĄ NASTRÓJ, pomagają
myśleć pozytywnie

K A DZI
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ORZECH WŁOSKI –
ODPOWIADA
ZA CZYSTOŚĆ
W ORGANIZMIE

1. Suplement diety „Ostropest
plamisty z ryboflawiną“
Preparat jest dodatkowym
źródłem flawonoidów
i witaminy B2 niezbędnej dla
prawidłowej pracy wątroby.
Kod: 113012, 30 tabletek

2. Suplement diety „Kompleks
z wyciągu orzecha włoskiego“
Bazę preparatu stanowią wyciągi
z liści orzecha włoskiego i grzyba
shiitake, które zmniejszają ryzyko
rozwoju chorób pasożytniczych.
Kod: 113011, 30 tabletek

90,00 PLN

2

105,50 PLN

SILNY ORGANIZM I WSPANIAŁE SAMOPOCZUCIE!

PESTKI WINOGRON –
„KAMIZELKA
KULOODPORNA“
DLA KOMÓREK

WAPŃ – KRÓL
MINERAŁÓW
I SWOBODY
RUCHÓW

3. Suplement diety „Tabletki
z ekstraktem z pestek winogron“
Bazę preparatu stanowi wyciąg
z pestek winogron, który chroni
komórki przed wolnymi rodnikami.
Kod: 113013, 30 tabletek

4. Suplement diety „Citrocalcevit“
Źródło biodostępnego
wapnia i witamin, które
korzystnie wpływają na
pracę całego organizmu.
Kod: 113004, 60 tabletek

105,50 PLN
3
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1

RYBOFLAWINA –
OBROŃCA
WĄTROBY

105,50 PLN

4

ENERGIA

GRACJA

AKTYWNOŚĆ

W MITOLOGII CHIŃSKIEJ FU-SIN
OZNACZA IMIĘ BOGA SZCZĘŚCIA

„PIAOLIANG“ W TŁUMACZENIU
Z CHIŃSKIEGO OZNACZA
„PIĘKNĄ KOBIETĘ“

SHOUSIN TO POPULARNY W
CHINACH BÓG DŁUGOWIECZNOŚCI

5

6

7

SKŁADNIKI AKTYWNE KOMPLEKSU:
• wspomagają tonus organizmu
• zwiększają potencjał umysłowy i fizyczny
• mobilizują siły obronne organizmu
i pozwalają poradzić sobie z aktualnym
obciążeniem

SKŁADNIKI AKTYWNE KOMPLEKSU:
• chronią skórę, włosy i paznokcie
przed przedwczesnym starzeniem
• poprawiają ich stan i wygląd

SKŁADNIKI AKTYWNE KOMPLEKSU:
• ochronić organizm przed działaniem
wolnych rodników
• spowolnić procesy starzenia
i poprawić jakość życia

5. Suplement diety „Fu-sin“
Zawiera wyciąg z zielonej herbaty, kwas
bursztynowy, kompleks witaminowy, wyciąg
z maczużnika chińskiego, wyciąg z żeń-szenia
dodające energii i przywracające tonus.
Kod: 113008, 30 kapsułek

6. Suplement diety „Piaoliang“
To skarbnica witamin, minerałów
i antyoksydantów. Zawiera najważniejsze
mikroelementy – selen i cynk, witaminy,
aminokwasy i wyciąg z wjątkowego grzyba –
maczużnika.
Kod: 113007, 30 kapsułek

7. Suplement diety „Shousin“
Silny kompleks antyoksydacyjny. Zawiera
resweratrol i kwercetynę, witaminy oraz
antocyjany porzeczki i wyciąg z maczużnika.
Kod: 113009, 30 kapsułek

119,50 PLN

119,50 PLN

138,00 PLN
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LINIA ZDROWIA
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KOMPLEKSY NA BAZIE LEGENDARNEGO MACZUŻNIKA!

Łagodne i skuteczne
produkty do prania
Twoich ulubionych ubrań!

CZĘŚĆ ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY
TYCH PRODUKTÓW JEST
PRZEZNACZONA NA SADZENIE DRZEW!

1. Uniwersalny środek do prania
Na bazie 3 rodzajów składników piorących pochodzenia roślinnego.
Aktywnie usuwa zabrudzenia i przykry zapach, pozwala tkaninom
„oddychać“.
Kod: 1480203, 1000 ml

84,50 PLN

2. Tlenowy odplamiacz w sztyfcie
Do szybkiego i skutecznego usuwania trudnych do wywabienia
i zaschniętych plam. Może być stosowany do tkanin białych
i kolorowych. Opracowany na bazie enzymów roślinnych, zeolitów
i aktywnego tlenu, które działają skutecznie, a jednocześnie są delikatne
dla tkanin i nie uszkadzają ich włókien. Bez fosforanów, chloru, parabenów.
Kod: 1480205, 1 szt.

3 ŚRODKI
W 1 BUTELCE:
DO PRANIA TKANIN
KOLOROWYCH

38,50 PLN

DO PRANIA TKANIN
BIAŁYCH

Produkty do prania EcoDeViva to:

PŁYN DO PŁUKANIA
TKANIN

ŁATWE PRANIE

składniki produktów wnikają
w głąb włókien

PRANIE
EKOLOGICZNE

nie zawierają fosforanów, chloru,
talku i parabenów

PRANIE DOBREJ
JAKOŚCI

zapewniają głębokie, ale delikatne
czyszczenie dowolnych typów tkanin,
w tym tkanin delikatnych

DELIKATNE PRANIE

są odpowiednie do prania tkanin
zarówno kolorowych, jak i białych

UNIWERSALNOŚĆ

są odpowiednie do wszystkich pralek
i prania ręcznego

1

USUNIE
500 PLAM!
WYSTARCZY
NA 1,5 ROKU!*
Usuwa plamy z różnych
wyrobów tekstylnych, ubrań,
mebli tapicerowanych,
tapicerki samochodu,
miękkich dywanów:

z wina, kawy
i herbaty
z ketchupu i tłuszczu

2
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z jodyny, zielonego
barwnika

NOWOŚĆ

z pomadki do ust,
sadzy i krwi,
z atramentu,
markerów

* Jeśli będziesz codziennie usuwać jedną plamę o wielkości 2x3 cm.

EcoDeViva

3. Listki skoncentrowanego detergentu do prania
Łatwo radzą sobie z zabrudzeniami, nie niszczą struktury tkaniny,
są skuteczne przy praniu w niskich temperaturach i odpowiednie
do prania ręcznego. Wyróżniają się niskim stopniem tworzenia piany.
Kod: 1480204, 42 szt.

79,50 PLN

4. Oxi Hit Wybielacz & Odplamiacz
Skład produktu zawiera biszofit, aktywny tlen i enzymy.
Kod: 1480206, 650 g

92,50 PLN

ODUKT

WALN

Y

PR

ODEGRA
DO

BI

nie produkują pyłu
w odróżnieniu od proszków,
nie powodują podrażnień
u alergików

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

NOWOŚĆ

usuwają zabrudzenia, plamy
i bakterie, likwidują przykre
zapachy
bardzo dobrze się wypłukują
(są idealne do prania bielizny)

** Liczba listków na pranie zależy od rodzaju prania, objętości i stopnia zabrudzenia odzieży.

są idealne do delikatnego
prania

1 opakowanie =
42 listki =

LISTKI NALEŻY UMIEŚCIĆ
BEZPOŚREDNIO W BĘBNIE PRALKI

MAX 42 prania**
3

- Wzmacnia skuteczność produktów
do prania: wybiela białe ubrania, zachowuje
intensywny kolor tkanin kolorowych
- Odplamiacz: usuwa zabrudzenia z ubrań,
bielizny, tapicerki meblowej
- Pogromca brudu i bakterii: pierze w wodzie
o każdym stopniu twardości

4

- Neutralizator zapachów: neutralizuje
przykre zapachy, w tym likwiduje zapach
potu z ubrań

Zamieniamy plamy
w czystą wodę!
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PONAD

CZĘŚĆ ŚRODKÓW
ZE SPRZEDAŻY TEGO
PRODUKTU JEST
PRZEZNACZONA
NA SADZENIE DRZEW!

99 %

SKŁADNIKÓW
NATURALNYCH

NATURALNY:
w składzie znajdują
EKOLOGICZNY
się niejonowe
surfaktanty drzewa PRODUKT DO MYCIA
NACZYŃ, OWOCÓW I
mydlanego,
WARZYW, NACZYŃ DLA
bez substancji
DZIECI
zapachowych

NATURALNY PRODUKT DO
MYCIA NACZYŃ I WARZYW!

STRONA Z NITKAMI
ŚCIERNYMI
DOSKONALE
OCZYSZCZA MŁODE
WARZYWA ZE SKÓRKI!

SKUTECZNY:
myje naczynia
w ciepłej i zimnej
wodzie, rozpuszcza
i usuwa osady z tłuszczu

2. Ściereczka do mycia naczyń
Dwustronna ściereczka do mycia
i polerowania naczyń.
Usuwa zabrudzenia ze sprzętów
kuchennych oraz różnych
powierzchni. Sucha ściereczka
doskonale poleruje szkło,
nie pozostawia smug.
Kod: 980199, 1 szt.

HIPOALERGICZNY:
bezpieczny dla
alergików

30,00 PLN

BIODEGRADOWALNY:
nie jest szkodliwy
dla gleby i wód
podziemnych

2

Miękką stroną ściereczki łatwo
zmyjesz tłuszcz nawet w zimnej wodzie
bez konieczności stosowania środków
czyszczących

1. Płyn do mycia naczyń
na bazie owoców zapianu
Kod: 144313, 500 ml

99,50 PLN

20 Х 17 CM
1

156

MIKROFIBRA:
• doskonale wchłania
i zatrzymuje brud
• włókna, które wchłaniają
zabrudzenia i tłuszcz (brud jest
zatrzymywany „w splocie”)
• odporna na zużycie i łatwa
w utrzymaniu w czystości
• oszczędność sił, czasu,
środków czystości i budżetu
rodzinnego

Szorstką stroną ściereczki pozbędziesz
się z naczyń uporczywych zabrudzeń,
nagaru i resztek przypalonego jedzenia

5. Ściereczka do optyki i ekranów
Łagodnie czyści delikatne powierzchnie:
soczewki okularów, ekrany smartfonów
i tabletów, optyczne elementy aparatów
i kamer wideo, monitorów komputerowych i notebooków.
Kod: 98898, 1 szt.

5

14,5 Х 17,5 CM

3. Ściereczka-skraber
do sprzątania„2 w 1“
Dwustronna ściereczka jest idealna
do sprzątania łazienki, kuchni
i pokoju gościnnego:
- miękka strona z mikrofibry służy
do czyszczenia dowolnej
powierzchni z zanieczyszczeń,
kurzu i tłuszczu
- skraber z twardymi, ale elastycznymi
splotami służy do usuwania trwałych
zanieczyszczeń
Kod: 90188, 1 szt.
3

51,50 PLN

6. Dwustronna ściereczka
do czyszczenia podłogi
- karbowana strona ściereczki
szybko rozprowadza wodę po
powierzchni, bardzo dobrze czyści
trwałe zabrudzenia
- gładka strona ściereczki szybko
wchłania wodę, pozostawiając
suchą podłogę bez smug
Jest odpowiednia do mycia
wszystkich rodzajów podłóg
(linoleum, paneli drewnianych,
terakoty, laminatu).
Kod: 980198, 1 szt.

6
50 Х 60 CM

32 Х 32 CM

24 Х 24 CM

92,50 PLN

7. Ściereczka
do ekspresowego
czyszczenia szyb
Szybko, bez smug i użycia
specjalnych środków
myje okna, szklane
naczynia, lustra i witraże.
Kod: 980193, 1 szt.

4. Ściereczka
do kompleksowego
sprzątania PROFI
Jest idealna do mebli tapicerowanych
(skóry, zamszu, weluru), plastiku,
stali nierdzewnej, gładkich
i szklanych powierzchni,
kafelków i laminatu.
Kod: 980192, 1 szt.
4

17,50 PLN

58,00 PLN

44,50 PLN

7
40 Х 40 CM
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ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ŁAGODNE I BEZPIECZNE CZYSZCZENIE
POWIERZCHNI DROGICH GADŻETÓW
I SOCZEWEK OPTYCZNYCH!

FRESHCLICK

HAINAN TAO

PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA TWARZY

PIELĘGNACJA TWARZY
Botoluxe....................................................43
Charm Collection............................. 40-41
Collagen Active................................ 32-33
FreshClick........................................... 12-13
Fucoidan............................................ 30-31
Master Herb...................................... 18-19
Ocean Riches.................................... 34-35
Sheep Placenta................................. 26-27
Snake Factor...................................... 22-23
Snail Secret........................................ 20-21
SPA technology......................7-11, 50-51
Tibetan Herbs................................... 28-29
Vita Derm..................................................17
Herbal Energies ............................... 38-39
Krem “Sensacja”.......................................55
Esencja do twarzy...................................44
Serum do twarzy.........13, 29, 35, 37, 45
Transdermal Complex...........................46
Maski kosmetyczne..... 18, 32, 48, 50-54
Płatki do skóry wokół oczu .... 28, 34, 49
Peelingi do twarzy......... 7, 10, 29, 33, 39
KOSMETYKA KOLOROWA
Eyelinery, kredki do brwi,
ust i oczu............................................ 58-61
Kremy tonujące,
podkłady...............................12, 27, 31, 57
Tusze do rzęs i brwi,
wzmacniające serum.............................58
Kosmetyki do demakijażu ................. 8-9
KOSMETYKI DLA MĘŻCZYZN
Pod prysznic, do golenia
i pielęgnacji męskiej cery.............. 64-65
Herbatki ziołowe, olejek............136-137

LINIA ZDROWIA

ARTYKUŁY GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
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PRODUKTY HIGIENICZNE
Balsamy do ust...........................31, 62-63
Dezodoranty............................................67
Higiena jamy ustnej........................ 68-71
PIELĘGNACJA SKÓRY RĄK I NÓG
Kremy do rąk................. 21, 25, 65, 72-79
Kremy i sole do stóp...........24-25, 72-73,
80-81

Spatechnology...........................74-75, 77
Jedwabna doskonałość.........................76
Płynne rękawiczki...................................79
Krem dla mężczyzn................................65
Dr. Taiga.....................................................72
Snake Factor...................................... 24-25
PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Aloe Rich...................................................94
Bio Rehab........................................... 86-87
Seria z peptydami ziołowymi....... 84-85
Szampon ze srebrem dla mężczyzn....65
Hainan Tao......................................... 98-99
Master Herb................................83, 88-89
Snake Factor.............................................24
Kosmetyki z żeń-szeniem.............. 90-91
Kosmetyki z keratyną............................95
Receptura Starożytnych Chin..............93
Lingzhi.......................................................92
Szampon na bazie
orzecha mydlanego...............................96
Olejek do włosów............................ 96-97
SPA-PIELĘGNACJA CIAŁA
Hainan Tao.....................................100-101
SPA technology............................102-104
Żel micelarny pod prysznic
ze srebrem............................................. 104
KOSMETYKI ANTYCELLULITOWE
I WZMACNIAJĄCE
Wszystko dla atrakcyjnej
sylwetki................................... 44, 106-107
PRODUKTY DO
RACJONALNEGO ODŻYWIANIA
Galaretka o smaku wiśni
i granatu z kolagenem........................ 151
Napoje................ 107, 110, 114, 125, 145
Zupy, kisiele, kasza.............112-113, 115
Koktajle proteinowe..........108-109, 111
DLA DZIECI
Napój z kakao, orzechem włoskim
i jodem................................................... 116
Syropy z sokami owocowymi
i witaminami......................................... 117

Produkty pielęgnacyjne,
higiena jamy ustnej.....................118-119
PRZEZIĘBIENIE I ZATKANY NOS
Na zatkany nos..................................... 127
Plastry na stopy.................................... 121
Spray ziołowy z propolisem.................70
Rozgrzewająca kąpiel do stóp.............81
Wzmocnienie odporności................ 114,
122, 124, 127, 148-150
SUPLEMENTY DIETY
Herbatki ziołowe................122-124, 127,
137, 144
Herbaty czarne Dr. Taiga ................... 126
Napoje ............... 107, 110, 114, 125, 145
Kompleksy funkcjonalne...........146-153
LINIA ZDROWIA
Balsamy „Aloe Vera“/ „Talizman“....... 105
Wyroby z punktowym naniesieniem
turmalinu.......................................134-135
Altai Sacral.....................................129-131
Dr. Taiga.................................................. 129
Olejki do masażu........................ 136, 145
Plastry ziołowe.............................132-133
KOBIECE ZDROWIE
Koktajle białkowe, herbatki ziołowe,
napój dla kobiet .................111, 144-145
Higiena intymna, Volupta+,
olejki do masażu .......................14, 138-145
ARTYKUŁY GOSPODARSTWA
DOMOWEGO.............................154-157
AKCESORIA
Pilniki do paznokci i pedicure .......................77
Do mycia ciała (rękawiczka SPA, japońska myjka
do peelingu całego ciała)....................... 98-99
Opaska do włosów........................................16
Masażery.........................36, 42, 44, 47, 159
Szpatułka kosmetyczna do kremu.................16
Chusteczki matujące do twarzy.......................8
Do makijażu ..........................................56, 61

CZAS RELAKSU!
PATRZ W PRZYSZŁOŚĆ ŚWIEŻYM
SPOJRZENIEM!
TROSKA O ZDROWE OCZY:

• pomoże zlikwidować oznaki zmęczenia oczu
• wspiera wzrok
• daje pełnowartościowy relaks i mocny sen

TROSKA O PIĘKNO I MŁODOŚĆ:
• zapobiega zmianom skóry wokół oczu
występującym z wiekiem
• poprawia tonus i elastyczność skóry,
zmniejsza cienie pod oczami
• sprzyja wygładzeniu zmarszczek
i skutecznemu odmładzaniu

URZĄDZENIE DO MASAŻU
WIBRACYJNEGO JEST
IDEALNE DLA OSÓB, KTÓRE:

• są narażone na długotrwałe
wytężanie wzroku
• spędzają dużo czasu przed komputerem
• pracują w warunkach stresu i mają
problemy ze snem
• dużo czasu spędzają za kierownicą

5

5 trybów masażu
Możliwość wgrania muzyki
przez USB, regulacja głośności
Mobilność: używaj w domu,
w pracy lub w podróży
Możliwość dopasowania
do obwodu głowy
Łatwe czyszczenie urządzenia:
zdejmowana tkanina nadająca
się do prania

1
1. Masażer wibracyjny dla oczu

Masaż akupresurą jest dobry jako profilaktyka
krótkowzroczności, do likwidacji oznak zmęczenia,
poprawy stanu skóry wokół oczu i polepszenie jakości snu.
Używaj masażera 1-2 razy dziennie przez 10-15 minut.
Kod: 90178, 1 szt.

1145,00 PLN
159

Aplikacja mobilna
EcoDeViva by TianDe –
ulubione produkty
i skuteczny biznes
teraz w Twoim
urządzeniu!

STÁHNOUT Z

POBIERZ W

POBIERZ W

DOWNLOAD FROM

Wygodne
wyszukiwanie
produktów
Szybkie składanie
zamówień

Witamy
Korporacja
piękna i zdrowia

Szybka pomoc
w czat online

Kontynuować

Najnowsze
informacje

DOŁĄCZ DO NAS NA PORTALACH

SPOŁECZNOŚCIOWYCH!

KORPORACJA PIĘKNA I ZDROWIA

Zarządzanie
biznesem w trybie
online

WWW.TIANDE.EU

TWÓJ KONSULTANT

