W I O S E N N E P R O M O C J E*
*DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Hudosil Tvattkram Krem oczyszczający
525 ml - 39 zł
Wskazania: Dla każdego do codziennej

higieny ciała i twarzy (demakijaż),
higieny intymnej.
Produkowany we współpracy
z najlepszymi dermatologami.
Nie zawiera olejków mineralnych.
Nieperfumowany.
Polecany również do codziennej higieny
delikatnej skóry dzieci.
Stosowanie: Nanieś na obszar skóry, który

chcesz oczyścić. Pozostaw na kilka
sekund, a następnie przetrzyj chusteczką
lub spłucz wodą.

For Life & Madaga - Żel z oliwą
z oliwek 100 ml - 45 zł

Preparat przeznaczony do demakijażu oczu
oraz intensywnego nawilżania skóry.
Doskonale usuwa wodoodporny tusz, nie
podrażnia oczu i nie zawiera emulgatorów.
W miesiącach letnich produkt można
używać jako maskę, w szczególności do
skóry suchej.
Stosowanie:
• Demakijaż oczu: odpowiednią ilość
preparatu nanieść na wilgotny płatek
kosmetyczny. Przyłożyć na powieki
i pozostawić na ok.1 min., następnie
delikatnymi ruchami zmyć makijaż
z okolic oczu.
• Wstępne nawilżenie: nanieść opuszkami
palców niewielką ilość preparatu na
oczyszczoną skórę. Po upływie ok. 5 min.
zmyć wodą i stonizować tonikiem.

Moja Farma Urody - Olej upiększający
zielony koktajl (każdy rodzaj cery)
10 ml - 26 zł

Składniki: olej z jarmużu*, olej konopny
tłoczony na zimno, olej z młodej trawy
jęczmiennej*, olej z pokrzywowy*,
olej z nasion ogórecznika tłoczony na
zimno, olej z natki pietruszki*,
olej ze skrzypu*, olej z babki
lancetowatej*.
*macerat ziołowy na bazie tłoczonego na
zimno oleju lnianego.
Działanie: silnie odżywia, dodaje
kolorytu, nawilża skórę

Moja Farma Urody - Olej upiększający
Ziołowy Botoks pod oczy 10 ml - 39 zł

Skład: olej z Acmella oleracea*,
olej marchwiowy*, olej z czerwonej
koniczyny*, olej z pestek malin**,
olej z nasion wiesiołka**, olej z nasion
truskawki**, olej makowy**.
*macerat ziołowy na bazie tłoczonego na
zimno oleju lnianego. **oleje tłoczone na
zimno w naszej olejarni.
Działanie: liftingujące, nawilżające,
przeciwzmarszczkowe
Ten wspaniały eliksir zawiera w sobie
najwspanialsze rośliny zielarskie które
sprawiają iż skóra ma wszystko czego jej
potrzeba dla zachowania pięknego
wyglądu.

Peel Mission - krem Regener Max 50 ml 85 zł
Produkt przyspiesza proces jego gojenia
i rekonstrukcji, a pantenol i kolagen
odbudowuje naturalną barierę skóry oraz
łagodzi podrażnienia. Dzięki czemu skóra
staje się gładsza, odzyskuje komfort,
ukojenie i nawilżenie.
Krem Regener Max można stosować
z powodzeniem również do:
– nawilżania skóry dłoni
– łagodzenia podrażnień po słonecznych
– odparzeń skóry
Krem rekomendowany dla osób w trakcie
rekonwalescencji po inwazyjnych
zabiegach kosmetyczno-medycznych, np.
mezoterapii, peelingach chemicznych czy
RF. Wykazuje silne działanie regenerująco
łagodzące. Z niezwykłą starannością
opracowana formuła bazuje na składnikach
o farmaceutycznej czystości. Dzięki czemu
zachowuje optymalny poziom
bezpieczeństwa w przypadku aplikacji na
partie z przerwaną ciągłością naskórka.

2DERM Maska Protective 18 ml - 49 zł

Regener Max to połączenie wysokich
stężeń dwóch składników:– kolagenu
– pantenolu (prowitamina B5).
Sposób użycia:
Nakładać trzy razy dziennie na
podrażnioną skórę twarzy, szyi i dekoltu
celem regeneracji.

Intensywny preparat regenerujący barierę
ochronną skóry.
Stosowanie: Niewielką ilość preparatu
nanieść na twarz, ewentualnie szyję
i dekolt omijając powieki i delikatnymi
ruchami rozprowadzić na skórze.
Po upływie ok. 15 minut. Nadmiar maski
usunąć chusteczką. Można zastosować tę
maskę również jako krem, nanieś na skórę
w niewielkiej ilości i wmasować.
Kluczowe substancje aktywne:
MEDILAN™, mikronizowany talk, cynk,
panthenol, system mikroemulsyjny.

2Derm Reha Special 20 ml
x 2 opakowania - 99 zł

- po częstym myciu (mydłem,
detergentami)
- w wyniku działania czynników
środowiska zewnętrznego
(oparzenia słoneczne, wiatr, mróz)
- po tatuażach

• PROFILAKTYCZNA OCHRONA
PRZED DZIAŁANIEM
ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO
- w przypadku skóry nadwrażliwej
- przed działaniem światła UV
Innowacyjne podejście do wyciszania
ostrych stanów zapalanych uszkodzonej
skóry na zasadzie czasowej rekonstrukcji
bariery ochronnej skóry. Wspomaga
regenerację i gojenie uszkodzonej skóry
bez farmakologicznego oraz
immunologicznego działania.
Nie zawiera kortykoidów, parabenów
i jest bezzapachowy! Opatentowany
system mikroemulsji, zawierający
surowce najwyższej jakości.
WSKAZANIA UKIERUNKOWANE:
• JAKO WSPARCIE GOJENIA
PODCZAS USZKODZENIA SKÓRY
- w schorzeniach skórnych (zapalenia
skórne: okołoustne,
pieluszkowe; wypryski, odparzenia, trądzik
różowaty, itp.)
- po urazie skóry (otarcia, oparzenia,
nadtrawienia, pęcherze, ukąszenia owadów
itp.)
- po zabiegach medycyny estetycznej
(dermabrazja, laseroterapia - IPL,
FRAXEL, peeling chemiczny

- przed drażniącym działaniem mydła,
detergentów
- przed wnikaniem infekcji w skórę
(działanie przeciwdrobnoustrojowe)
- profilaktyka przeciw pieluszkowemu
zapaleniu skóry.
Stosowanie: Na skórę podrażnioną,
uszkodzoną, zmienioną chorobowo lub
profilaktycznie na miejsca narażone
(twarz, ręce, ciało) nanieść krem cienką
warstwą i delikatnie wsmarować.
Aplikować od 1 do 2 razy dziennie lub
w zależności od stanu i potrzeb - bez
ograniczeń czasowych.
Odpowiedni dla dzieci w wieku
niemowlęcym. Kluczowe substancje
aktywne: MEDILAN™, zmikronizowany
talk, cynk, panthenol, opatentowany
system mikroemulsyjny.

For Life & Madaga Nature Bio Active krem odżywczy 30 ml - 85 zł
Delikatny krem na bazie naturalnych
surowców BIO do kompleksowej ochrony
oraz efektu anti-age. Nie zawiera
konserwantów, barwników oraz substancji
zapachowych.
Aplikacja: na oczyszczoną skórę,
delikatnie wmasować. Stosować
samodzielnie lub pod makijaż.
Substancje aktywne: olej arganowy BIO,
olej jojoba BIO, olej z moreli LZS,
oliwa z oliwek BIO, olej słonecznikowy
BIO, masło shea BIO, Tocopherol –
naturalna witamina E, BIO
sacharyd, ALOE VERA Juice, wiciokrzew
japoński

For Life & Madaga Nature Bio Active krem pod oczy 30 ml - 89 zł
Delikatny preparat na bazie naturalnych
surowców BIO do kompleksowego
odżywiania oraz ochrony delikatnej skóry
wokół oczu. Nie zawiera konserwantów,
barwników oraz substancji zapachowych.
Aplikacja: rano i wieczorem wokół oczu,
delikatnie wmasować.
Substancje aktywne: olej arganowy BIO,
olej jojoba BIO, olej z moreli LZS,
oliwa z oliwek BIO, olej słonecznikowy
BIO, masło shea BIO, Tocopherol –
naturalna witamina E, BIO sacharyd,
ALOE VERA Juice, wiciokrzew japoński

Swederm Hudlotion 525 ml - 43 zł
Intensywnie nawilżający balsam do ciała.
- Szybko nawilża i wygładza skórę, nie
pozostawiając uczucia lepkości
- Lekko perfumowany
- Łagodzi podrażnienia
- Odbudowuje warstwę hydrolipidową
skóry.
Przeznaczenie:
skóra sucha
Opis:
Hudlotion to kombinacja wielu
składników, które bardzo szybko nawilżają
i wygładzają skórę, nie pozostawiając
uczucia lepkości. Zawiera 10% czystych
olejków a także mocznik (UREA – 1%
składu) Balsam jest lekko perfumowany.
Alantoina – łagodzi podrażnienia,
odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry;
dimethicone – stanowi niewidzialną
ochronę naskórka, przeciwdziała
nadmiernej utracie wilgoci.

Żel do mycia ciała z minerałami z Morza
Martwego 500 ml - 39 zł
Do systematycznej pielęgnacji skóry ciała.
Bogata zawartość składników aktywnych:
minerały z Morza Martwego oraz wysokiej
jakości tenzydy delikatnie myją
i pielęgnują skórę. Podczas kąpieli nasza
skóra wzbogacana jest w istotne minerały
do jej prawidłowego funkcjonowania.
Posiada lekki i neutralny zapach dla kobiet
i mężczyzn. Dzięki zawartym składnikom
żel jest odpowiedni dla skóry
problematycznej.
Stosowanie: Aplikować przy każdej
kąpieli. Systematyczność przyczynia się do
widocznych rezultatów.

For Life & Madaga Krystaliczna Sól
z Morza Martwego 300 g - 29 zł

oddechowymi (katar, angina,
przewlekłe zapalenie oskrzeli).

astma,

Sól z Morza Martwego, w odróżnieniu od
soli morskiej nie wysusza błon śluzowych.
● Masaże
10% mieszanka rozdrobnionej soli + olej.
Kryształki soli mineralnej rozdrobnić lub
zmielić na drobne cząsteczki i zmieszać
z Olejem ziołowym.
Przygotowaną maść można użyć do
masażu: całego ciała, odcinka kręgosłupa
szyjnego, pośladków oraz ud.

Relaksująca
kąpiel
łagodzi
stres
psychiczny, pozytywnie zmniejsza uczucie
napięcia i nadaje skórze miękkość i zdrową
świeżość.

Przy zabiegu pielęgnacyjnym paznokci
wcierać przez 5 - 10 minut, następnie zmyć
wodą i zastosować krem (np. Mineral krem
24H). Masaż stóp i nóg zmiękczy twardą
skórę na stopach i poprawi ukrwienie.
Masaż należy wykonywać przez 10 - 30
minut.

Stosowanie: 150g do 250g soli na wannę.
Kąpiel zdrowotna dla dorosłych: 300g do
1500g soli na wannę.

Uwaga: w przypadku chęci zastosowania
wyższego stężenia i wykonania inhalacji
należy skonsultować się z lekarzem!

● OKŁADY

KRYSTALICZNA SÓL Z MORZA
MARTWEGO jest niezwykle bogata
w składniki mineralne, których nie ma
w zwykłej soli. Ma lekko żółtawy odcień
i krystalizuje się w szerszym zakresie
modyfikacji niż sól morska. Sól mineralna
z Morza Martwego zawiera wysoki procent
chlorków, fluorków, jodków, bromków,
siarczków,
siarczanów,
fosforanów,
węglanów oraz elementów z nimi
związanych, w szczególności sód, potas
i wapń. Wysokie stężenie tych substancji
naturalnych wygładza skórę oraz wpływa
na ciśnienie osmotyczne w komórkach
skóry, proces, w którym płyny są
wypychane z wewnętrznych warstw skóry
i
wypełniają
warstwę
zewnętrzną.
W wyniku tego skóra jest odżywiona,
świeża w dotyku i wygląda naturalnie
i młodo.

● KĄPIELE

Okład na włosy: 6% roztworu soli + woda.
Odżywienie dzięki ważnym składnikom
mineralnym, poprawa struktury włosa.
●
MYCIE
TRĄDZIKU

TWARZY

PRZY

6% roztworu soli + woda. Aplikować
roztwór za pomocą wacika kosmetycznego
1x - 2x dziennie. Łączyć z preparatami do
cery problematycznej. Uwaga: należy
uważać, aby roztwór nie dostał się do
oczu!
● Inhalacje
6% roztworu soli + woda. Przy problemach
z
górnymi
i
dolnymi
drogami

Podopharm Zmiękczająe perełki do
kąpieli dłoni i stóp 400 g - 38 zł

Wskazania: Do kąpieli dłoni i stóp. Przed
zabiegiem manicure, pedicure oraz
relaksujących kąpieli całego ciała. Dla skór
potrzebujących regeneracji i
nawilżenia. Polecane dla diabetyków.
Działanie: Skoncentrowane perełki
zawierają aż 97% mocznika oraz witaminę
E nazywaną „witaminą młodości”
zwalczającą skutecznie działanie wolnych
rodników. Perełki doskonale odświeżają
i przynoszą ukojenie najbardziej
wymagającej skórze. Obecność
owocowego aromatu wyjątkowo
wprowadza w stan relaksu.
Sposób użycia: 1/2 nakrętki perełek
rozpuścić w 3 litrach ciepłej wody max.38º
C. Zalecana kąpiel dłoni i stóp około 10 15minut. Następnie dłonie, stopy spłukać,
dokładnie osuszyć i przystąpić do
kolejnego etapu zabiegu.

For Life & Madaga Krem do rąk 100 ml
- 38 zł

Preparat do codziennej pielęgnacji z dużą
zawartością olejów odżywczych i
ochronnych. Zawarte substancje aktywne:
baza nawilżająca, olej
z nagietka lekarskiego, olej silikonowy
oraz gliceryna regenerują skórę,
sprawiając, że ręce są delikatne i
nawilżone. Nie zostawia tłustej powłoki.
Stosowanie: Krem nanieść na czyste i
suche ręce, stosować według potrzeby.
Preparat jest bardzo wydajny.
Kluczowe substancje aktywne: baza
nawilżająca, olej z nagietka lekarskiego,
olej silikonowy oraz gliceryna.

Dr.Belter krem do rąk 75 ml - 65 zł
Ten odżywczy, a jednocześnie delikatny krem
skutecznie pielęgnuje dłonie. Dzięki
zawartości masła z pestek mango i oleju jojoba
natychmiast uelastycznia i zmiękcza skórę.
Szybko się wchłania i jest bardzo
ekonomiczny. Krem jest typem emulsji w/o, co
oznacza, że faza wodna jest rozproszona w
fazie olejowej. Tworzy na skórze warstwę
lipidową, dzięki czemu zapobiega parowaniu
wody z powierzchni skóry, która w związku z
tym wolniej się wysusza.
Dla kogo?
Dla każdego rodzaju skóry. Przyda się na co
dzień w każdej kosmetyczce.
Co cennego kryje w sobie?
Masło z pestek mango, glukozę, ekstrakt z
cytryn, olej jojoba, wyciąg z rumianku,
kompleks rozjaśniający, ekstrakt ze skrzypu
polnego.
Jak używać?
Nałóż niewielką ilość kremu na dłonie i
dokładnie wmasuj go w skórę. Używaj po
każdym myciu rąk i zawsze, kiedy masz
uczucie wysuszonej skóry.

DO ZAMÓWIEŃ Z OFERTY WIOSENNEJ
NA KWOTĘ POWYŻEJ 100 ZŁ - GRATIS CLARENA HAND PACK!!!

